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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh rozšíření existujícího řadiče CAN o standard FD 
Jméno autora: Bc. Karel Fitz 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této diplomové práce je náročnější, jelikož diplomant musel nejen pochopit stávající architekturu existujícího řadiče 
CAN, ale navrhnout jeho rozšíření o standart FD, což není triviální úkol. Návrh byl navíc implementován do FPGA a 
validován. 
 

 

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 a výsledky své práce pravidelně konzultoval. Diplomant dokázal samostatně čerpat z 
literatury potřebné informace k vyřešení všech problémů, musel pečlivě nastudovat odlišnosti původního i nového 
standardu sběrnice CAN, konkrétně CAN specification 2.0 vs. ISO 11898-1:2015. Navrženým řešením prokázal nabytí 
mnohých zkušeností a schopnosti samostatné tvořivé práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 výborná. Autor vyřešil velmi profesionálně zejména problematiku realizace 
potřebných bloků o rozšíření exitujícího řadiče CAN o standard FD. Velice kladně hodnotím popis simulační části a 
následné zpracování validace navrženého rozšíření. Diplomant implementoval nové mechanismy tvořící rozšíření 
dodaného řadiče, jako např.: mechanismus TDC – Transmitter Delay Compensation, vzorkování pomocí SSP, Stuffcount 
uvnitř rozšířeného pole CRC Field a v neposlední řadě rozšířené pole Data Field. Oceňuji, že validace byla provedena 
měřením, ale i průmyslovým analyzátorem. Tyto výsledky jsou pak nesporným důkazem správné funkce navrženého 
řadiče. Diplomant však mohl věnovat více úsilí o popisu hardware, na kterém byl řadič ověřován. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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 9 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 velice srozumitelně s dobrou jazykovou úrovní. Hlavním přínosem je návrh funkčního bloku CAN2.0 / CAN 
FD řadiče. Jeho správná funkce byla úspěšně ověřena simulací, kde byla testována všechna pravidla a správná funkce 
rozšířených, ale i původních mechanismů. Zadání bylo navrženo ve spolupráci s firmou ASICentrum, s.r.o. Výsledky práce 
budou použity v nově vyvíjených zařízeních této firmy. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Oceňuji snahu diplomanta na řešení této diplomové práce. Náročnost zadání je vysoká a odráží aktuální trendy v 
návrhu CAN řadičů. 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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