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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání bylo zcela splněno.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 99 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Rozsah práce se mi jeví jako přiměřený. Text je správně strukturován, což velmi usnadňuje případné praktické využití práce
zejména dalšími osobami. Dostatečně velký prostor je v práci věnován i popisu méně obvyklých postupů řešení, např.
zajímavé aplikace funkcí setjmp()/longjmp(). Velkým kladem je množství grafického doprovodu textu, a také zařazení
fragmentů zdrojových textů jako příkladů řešení. I to je při praktických použitích takových publikací pro uživatele velmi
příjemné. Použité zdroje jsou správně citovány, je však třeba vyzdvihnout minimální množství citovaného materiálu, a tedy
naopak maximum vlastního autorského textu. Velkou pozornost věnoval student popisu testování, což předem dokládá
vysokou pravděpodobnost praktické využitelnosti vypracovaných výstupů ZP. Použití SW a dalších zdrojů v ZP je podle mého
zjištění v souladu s licenčními podmínkami a autorskými právy. Na závěr bych dodal, že jsem nehodnotil správnost anglického
pravopisu. Z hlediska oponenta - hodnotitele a zároveň člena realizačního týmu vývoje balízy je pro mě důležitá
srozumitelnost. A ta je srovnatelná se srozumitelností profesionální dokumentace od výrobců, se kterou běžně pracuji. Je
zřejmé, že při kontrole překlepů tedy student musel věnovat více pozornosti těm odborným výrazům, které např.
automatická kontrola pravopisu tak snadno nepokryje. Formálně tedy odebírám jeden bod hodnocení za překlep slova FLASH
(FALSH) na straně 13 (čl. 2.1.1) ZP.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů



Komentář:
Těžištěm přílohy jsou zdrojové texty řešené části FW pro mikrokontrolér a výsledný bitstream FW pro nahrání do
mikrokontroléru. Zdrojové texty mají přehlednou štábní kulturu, včetně dostatečného a smysluplného okomentování. Z
mého pohledu je celková úroveň štábní kultury vypracovaných zdrojových textů na vyšší úrovni, než např. použitých
knihoven výrobce FPGA. Vygenerovaný FW je funkční, ověřený důkladným testováním studenta. Stejně jako u písemné části
práce, i zde bych vyzdvihnul velmi dobrou strukturovanost navržené části FW pro mikrokontrolér.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Zadání práce vycházelo z praktického požadavku na řešení části systému ETCS balízy vyvíjené zadavatelskou firmou. Naprosto
splňuje zadání, které z pohledu praxe znamenalo první etapu vývoje - ověření možností a odzkoušení na vývojových kitech
resp. HW s charakterem vývojových kitů. Student pokračoval i na druhé etapě vývoje nasazení a případné doladění výstupů
ZP na reálném vyvíjeném zařízení, kde byla požadovaná funkčnost studentovy práce beze zbytku ověřena. Vypracovaná
dokumentace je cenná také proto, poněvadž zdrojová dokumentace výrobce k řešení systému DirectC je dosti sporá a další
podpora od výrobce minimální. O to více času a úsilí musel student věnovat "průzkumu bojem".
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1) Jaké jsou obecné možnosti použití obdobných technik, jako bylo použití funkcí setjmp/longjmp v provedené práci? Jaká
jsou případná rizika a omezení použití takových technik?
Další otázky jsou mimo rámec zadání ZP, a jsou směrovány spíše na případný další rozvoj studentovy práce.
2) Při ladění a ověřování funkčnosti balízy se zapracovanými studentovými výstupy byla zjištěna nepoměrně delší doba
flashování FPGA přes DM s ISP řešeným pomocí DirectC a Bluetooth připojením (cca jednotky minut) oproti flashování
přípravkem a SW FlashPro od výrobce FPGA (cca desítky sekund), přestože komunikační rychlost - propustnost Bluetoth
kanálu je více než dostatečná. Bylo by možné popsat příčiny, jejichž stopy vedou nejspíš ke knihovnám dodávaným výrobcem
FPGA, analyzovat a zjistit, zda by bylo možné transakci vylepšit vlastními silami (míněno bez zásahu výrobce FPGA)?
3) A podobná otázka - při ladění a ověřování funkčnosti balízy se zapracovanými studentovými výstupy byla zjištěno, že
pokud je flashování prováděno přes DirectC, pak se původní obsah registru SILSIG (32bitový uživatelský registr, obvyklý u
obvodů FPGA a CPLD) nenahradí novou hodnotou, jak to správně provádí FlashPro, nýbrž se binární hodnota logicky přičítá k
té původní, čímž se použití tohoto registru stává problematickým. Bylo by možné popsat příčiny, jejichž stopy vedou nejspíš
ke knihovnám dodávaným výrobcem FPGA, analyzovat a zjistit, zda by bylo možné zápis do registru SILSIG během flashování
opravit vlastními silami (míněno bez zásahu výrobce FPGA)?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 100 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Rychlost, kvalita práce, analytický a systematický postup při práci a vynikající výsledky, nemohou být, podle mého názoru,
ohodnoceny jinak, než maximálním počtem bodů. Je třeba vyzdvihnout v oboru a v podobných případech nezvykle vysokou
míru samostatnosti, s jakou student pracoval a úspěšně dovedl svoji práci do konce. Velmi dobrá byla také spolupráce s
řešitelským týmem, který studentovy výstupy zapracovával do vyvíjené balízy, až do následného dotažení vývoje. Nakonec
bych vyzdvihl pozoruhodnou zajímavost: než student přijal nabídku zadavatele k řešení zadání práce, nejprve si vypracoval
svoji soukromou studii proveditelnosti, především v oblasti ISP (DirectC), která byla do té doby v řešitelském týmu balízy
velkou neznámou. I to dokladuje již výše zmíněné vysoké analytické a systematické schopnosti studenta jako řešitele zadané
práce.

Podpis oponenta práce:


