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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Univerzální inteligentní řadič pro TFT LCD modul 
Jméno autora: BC. MARTIN BORYSEK 

Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 

Katedra/ústav: Kybernetika a robotika 

Oponent práce: Ing. Zdenek Nyvlt 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Diplomant ve své práci prokázal znalosti ve všech oblastech souvisejících s návrhem univerzálního 
inteligentního řadiče pro TFT LCD. Odborný přehled prokázal jednak v teoretické části, kde popisuje 
například používané zobrazovací technologie a způsoby snímání dotyku, ale rovněž i v oblasti 
vykreslovacích algoritmů používaných ve vektorové grafice, atd. V praktické části diplomant vytvořil 
funkční řešení a provedl řadu testovacích měření za účelem zjištění výkonosti jednotlivých částí řešení. 
Testovací měření prokázala funkčnost zařízení a výsledky jistě najdou uplatnění i v praxi. Diplomant 
splnil požadavky zadání. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 

Práce diplomanta je obsáhlá a zahrnuje potřebu řešit řadu problémů z různých oblastí vývoje hardware  a 
software. Ve výčtu – hardware:  komunikační rozhraní USB, komunikace s SD kartou, TFT LCD, 
programovatelné logické pole a audio výstup. Software - například: grafické knihovny, souborový 
systém FAT a programování logických polí.  Vzhledem k rozsahu práce a úrovně, jaké diplomant dosáhl 
v jednotlivých oblastech, nemám k práci připomínek.  
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Jaká je hlavní výhoda řešení univerzálního inteligentního řadice pro TFT LCD? Při testování přenosové 
rychlosti pamětové karty uvádíte, že se domníváte, že dojde k dalšímu zrychlení přenosu dat při využití 
DMA. Proč předpokládáte, že tomu tak bude? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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