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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 měření 
Oponent práce: Ing. Jiří Náhlík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra teorie obvodů (k13131), FEL - ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější, neboť vyžaduje mnoho dílčích návrhů jednotlivých bloků a jejich následných testů především s 
ohledem na následující spojování těchto bloků při realizaci celého modelu počítače.  
 

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. 

Konstatuji, že práce splňuje zadání a respektuje i zamýšlené využití textu jako učební pomůcky. Rozbor von Neumanovské 
architektury by však mohl být obsáhlejší.   
 

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

Autorka vzhledem k zaměření práce jako potenciálního výukového materiálu správně postupuje od popisu funkcí 
jednotlivých bloků přes jejich návrh až po aplikaci ve větších celcích. Dostatečně také prezentuje postup a výsledky ověření 
funkce jednotlivých bloků. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená práce má nesporně dobrou odbornou úroveň. Vyžadovala jistě i dobré počáteční rozvrhování funkcí jednotlivých 
podbloků, tak aby s nimi bylo možno sestavit funkční celek modelu počítače. Jednotlivé bloky jsou i správně testovány před 
jejich zařazením do větších celků. Mám jen dvě poznámky. Při implementaci/testování funkce typu read-modify-write na str. 
27 bych používal oba základní typy logických operací (AND i OR), aby bylo možné jednotlivé bity i "vynulovat". Na obrázku 
simulace funkce hradla XOR na str 61. bych očekával na výstupu Uout1 změny. Usuzuji ale, že obrázek byl vygenerován ještě 
před celkovým nastavením všech budících zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykovou a formální úroveň práce hodnotím jako dobrou. V celé práci se prolíná teoretický rozbor funkcí jednotlivých bloků 
s experimentální částí ověřující jednotlivé funkce. Vzhledem k zaměření práce to ovšem není na škodu. Autorka také využívá 
návaznosti na svou předchozí práci, kdy zbytečně nezabíhá do detailů funkce jednotlivých bloků. V textu práce však 
postrádám důslednější odkazy na prezentovaná schémata a tabulky, kdy některé obrázky a tabulky nejsou zmiňovány v 
textu. V kapitole 2 bych ocenil, pokud by obsahovala obrázky obou rozebíraných architektur procesorů. Na straně 65 pak ve 
výčtu bloků ALU odkazy na bloky AND, OR, XOR vedou na jiné obrázky. V práci se také vyskytují obvyklá opomenutí v 
exportovaných průbězích ze simulačního prostředí, kdy z rozlišení obrázku pak není patrná logická hodnota výstupů (např. 
obr. 129. na str. 98). Tyto drobné chyby spolu s chybami ve skloňování či chybějící slovesa ve větách (např. na straně 9 chybí 
v anglickém překladu anotace slovo verification) přičítám časové tísni při závěrečné korekci textu. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Zásadní připomínky nemám. Autorka se v textu dobře odkazuje na dostupnou literaturu. Ocenil bych ale větší rozmanitost 
použité literatury. 
 

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. 
Nemám další komentář. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce má dle mého názoru vysokou úroveň a autorka prokázala dobrý inženýrský přístup pří řešení zadání. Drobné 
nedostatky jak z hlediska testování jednotlivých funkcí, tak i formální a jazykové nepovažuji za zásadní a nikterak nesnižují 
kvalitu práce. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

DOTAZY k obhajobě: 

 

1) Můžete z Layoutu odhadnout potřebnou plochu na čipu u vašeho procesoru? 

2) Jaká byla doba simulace celého procesoru realizujícího Euklidovský algoritmus? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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