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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  "Výrobní a funkční specifický test univerzální zkušební platformy 

pro napájení mikrokontroléru" 
Jméno autora: Bc. Jiří VÁVRA 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Josef Náhlík, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav 126-Inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání má specializovaný charakter. Cílem je otestování univerzální desky navržené a realizované jiným studentem pro 
firmu ST Microelectronics. Řešení je tedy závislé na kooperaci s jiným studentem i zmíněnou firmou.  
 

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. 

Zcela formálně vzato lze v předložené práci nalézt dostatečně vyčerpávající odpovědi na všechny body zadání s výjimkou 
jednoho měření, které se neuskutečnilo s ohledem na blíže nespecifikovanou výrobní vadu testované desky. S ohledem 
na celkový rozsah navržených a realizovaných měřicích procedur, považuji tento nezaviněný výpadek za nepodstatný. 
Konstatuji tedy jeho splnění. Soudím, že rozsáhlý soubor navržených testovacích předpisů a naměřených dat to 
jednoznačně dokumentuje. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je do značné míry determinován zadáním a autor postupuje v jeho duchu. Při řešení zadaného úkolu 
postupuje v náležitých souvislostech a logických návaznostech od teoretických aspektů, zohledněných i v odpovídajících 
technických normách, až po návrh a realizaci požadovaných testovacích procedur specifických pro využití při spolehlivém 
napájení moderního mikrokontroléru v automobilovém průmyslu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vysoká odborná úroveň předložené práce je nesporná. Na profesionální úrovni byl navržen cílený soubor měření na 
univerzální testovací desce osazené napájecím obvodem L9001 a připojenými mikrokontroléry řady SPC58/57 (od fy.      
ST Microelectronics) s předpokládanou aplikací v automobilovém průmyslu. Detailně je popsán návrh testů, volba 
mikrokontroléru, výběr napěťových variant a proudových módů. S využitím přístrojového vybavení citované firmy pak byl 
získán a standardně vyhodnocen široký soubor naměřených výsledků (viz příloha práce). Za přínosné považuji nalezení 
skryté vady testované desky. Na přiloženém CD je uveden i autorem vytvořený zdrojový kód pro obsluhu jednotlivých 
módů na použitém mikrokontroléru.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována velmi pečlivě i po stránce formální. Má náležitou úroveň typografickou i jazykovou. I gramatické 
chyby se vyskytují zcela ojediněle, lze je považovat spíše za překlepy a odbornou úroveň práce neovlivňují (viz např. 
poslední řádek na str. 41). Rozsah práce je přiměřený šíři řešené problematiky. Redukce rozsahu by mohla naopak 
poznamenat srozumitelnost výkladu. 
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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. 
Autor účelně a iniciativně využívá široké spektrum zdrojů potřebných informací od literárních pramenů, přes využití 
standardů a technických norem až po informace vyhledané v online zdrojích na internetu. Převzaté informace pak v textu 
práce cituje a odlišuje je tak od výsledků své vlastní práce. 

 

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. 
Pozoruhodná je žádoucí těsná vazba na konkrétní firmu a její vstřícný přístup vedoucí k bezprostřednímu výstupu 
výsledků diplomové práce do průmyslové praxe firmy.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předložená práce má vysokou odbornou úroveň a je velmi solidně provedena i po stránce formální. 
Pozoruhodná je vzorová vazba na firmu a její vstřícný přístup, který umocňuje dosažené výsledky 
bezprostředním využitím v praxi. Autor sám pak nesporně prokázal své tvůrčí inženýrské schopnosti. Jeho práci 
proto jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
  
 Předpokládám, že se firmě podaří nalezenou chybu na zkušební desce odstranit rychle. Pokud se tak 
stane, může autor informovat komisi o případných dalších naměřených výsledcích. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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