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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 
Jméno autora: Bc. Pavel Vančura 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Mikroelektroniky  
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.  
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT-FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této diplomové práce je velmi náročné, jelikož diplomant musel vymyslet novou metodu, která je schopna 
porovnat předem navržené topologie integrovaného obvodu a vybrat tu s nejmenší odchylkou v parametru 
mezi dvěma nebo i více součástkami. Práce má výzkumný charakter.  

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Diplomová práce splňuje zadání v celém rozsahu. 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant pracoval samostatně, velice aktivně a výsledky své práce pravidelně konzultoval. Diplomant dokázal samostatně 
čerpat z literatury potřebné informace k vyřešení všech problémů, musel pečlivě nastudovat detaily o matematickém 
modelu gradientu parametrů až do pátého řádu a detailně se seznámit s technologií výroby integrovaných obvodů. 
Navrženým řešením prokázal nabytí mnohých zkušeností a schopnosti samostatné tvořivé práce. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je bezesporu vynikající. Autor vyřešil velmi profesionálně návrh nové metody, která je schopna 
porovnat předem navržené topologie a vybrat tu nejoptimálnější z hlediska několika parametrů. Metoda je založena na 
matematickém modelu gradientu parametru a je vhodná pro aktivní i pasivní součástky. Testované topologie mohou 
obsahovat velký počet součástek a to i včetně dummy součástek. O skvělé odborné úrovni svědčí i fakt, že metoda byla 
prezentována na mezinárodní konferenci CDNLife. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v anglickém jazyce s velmi dobrou jazykovou úrovní. Práce je dobře členěna, rozsahem naprosto odpovídá 
zvyklostem kladeným na diplomové práce na FEL. Práce obsahuje všechny náležitosti. Grafická úroveň je výborná.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student prostudoval 12 odborných publikací a knih, z kterých čerpal v úvodních kapitolách zabývajících se rozborem 
základních bloků analogových obvodů. Všechny převzaté myšlenky a obrázky jsou řádně citovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce je psána v angličtině, srozumitelně a s dobrou jazykovou úrovní. Hlavním přínosem je návrh nové inovativní metody, 
která umožňuje výrazně zkrátit čas při výběru topologie, zvýšit výtěžnost a efektivitu při návrhu mikroelektronických 
struktur. Zadání bylo navrženo ve spolupráci s firmou STMicroelectronics, Praha. Výsledky práce budou použity v nově 
vyvíjených zařízeních této firmy.  Nově navržená metoda byla prezentována na mezinárodní konferenci CDNLife a 
připravuje se článek do impaktovaného časopisu. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Tato práce přesahuje rozsah běžných prací a přináší inovativní výsledky. Oceňuji snahu diplomanta dotáhnout až 
do konce implementaci nově navržené metody. Náročnost zadání je vysoká a odráží aktuální trendy v návrhu 
topologií párových struktur na čipu. Diplomant pracoval samostatně a dokázal dobře zhodnotit a zpracovat 
současné trendy v této problematice. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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