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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Model číslicového počítače v Cadence 
Jméno autora: Bc. Jana Ščuková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce byl návrh modelu číslicového počítače v Cadence, tvorba jednotlivých logických bloků, jejich 
časová synchronizace, tvorba simulačních schémat a demonstračních příkladů použití. Vzhledem k počtu 
hradel na výsledném čipu, plně zákaznickému návrhu bez obvykle používaných hardwarových 
programovacích jazyků a dosaženým funkčním výsledkům hodnotím práci jako náročnější až velmi náročnou. 

 

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. 

Všechny body zadání autorka splnila. V závěrečných kapitolách nad rámec zadání zpracovala i komplexní příklad využití 
navrženého počítače. 

 

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. 
Autorku práce znám již z doby psaní její bakalářské práce a její nadšení pro danou problematiku se ještě zvýšilo. Její velmi 
aktivní přístup a časová dotace, kterou řešení práce věnovala, byli nadprůměrné a během semestru mě, jako vedoucího 
práce, udržovali permanentně v pohotovosti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Ačkoliv zkušený návrhář digitálních obvodů patrně plně nepochopí smysluplnost celého konceptu, pedagogovi se již tento 
přístup bude líbit více. Zvolený stupeň odbornosti je zvolen přesně tak, aby byla práce čtivá i pro úplné laiky, kteří do 
návrhu teprve pronikají a chtějí pochopit základní struktury a funkce číslicových počítačů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zvolený způsob formulace popisu chování jednotlivých struktur je stručný a názorný, velmi dobře jsou zpracovány grafy, 
kde autorka pro zjednodušení přidává i dekódované hodnoty interpretovaných výsledků (např. obr. 125). K jazykové úrovni 
nemám výhrad a rozsahem je práce nadprůměrná, což je odrazem celkové komplexnosti problematiky. 

 

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. 
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Vzhledem k charakteru práce a zamýšlenému okruhu čtenářů autorka čerpala ze své bakalářské práce a převážně 
studijních materiálů, využívaných na FEL.  

 

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. 
Výsledek práce a hlavně poslední kapitoly svědčí o složitosti celého návrhu. Autorka si uměla poradit s eliminací časových 
hazardů, sladěním komunikace na 8b sběrnici, časovou synchronizací přes celý model počítače a jinými problémy, které je 
nutné v návrhu obvodů řešit. Právě vzhledem k požadované úplné absenci logickému popisu chování ve VHDL nebo 
Verilogu je postup návrhu složitý a celkové odladění je časové náročné.  
Pro ilustraci složitosti návrhu lze uvést, že se 60 tis. tranzistory se studentka dostala nad úroveň procesorů ARM6 z roku 
1991, který měl jen o něco více než polovinu tranzistorů (35tis.). A to na návrhu tohoto čipu pracoval celý tým.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

• Funkční model počítače v Cadence (60 tis. tranzistorů, 100 kHz frekvence) 

• Implementace Euklidova algoritmu 

• Plně zákaznický obvod bez využití VHDL 
Každý z těchto bodů dostačuje k tomu, aby byla práce hodnocena stupněm výborně.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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