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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh QSPI master rozhraní 
Jméno autora: Jan Němeček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ondrej Ille 
Pracoviště oponenta práce: ASICentrum s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Študent mal za úlohu analyzovať vlastnosti protokolu QSPI a na ich základe navrhnúť IP jadro QSPI master radiča vo VHDL. 
Zadanie vyžadovalo komplexné pochopenie problematiky, zhostenie sa systémového návrhu, digitálneho návrhu až po 
validáciu na FPGA a verifikáciu v simulácii. Vzhľadom k rozsiahlosti zadania patrí téma diplomovej práce medzi tie 
náročnejšie. 

 

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. 

Predložená práca splňuje všetky body zadania. Za obzvlášť úspešnú považujem validáciu na FPGA s procesorom RISCY 
ktorá vyžadovala integráciu existujúceho procesora, porozumenie SW toolchainu (linker/assembler) a ladenie funkcie so 
skutočnou Flash pamäťou. 

 

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

Študent zvolil pri riešení zadania správny postup. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Študent bol schopný naštudovať potrebné materiály, správne ich použiť a porozumieť aj fungovaniu nástrojov ktoré patria 
mimo jeho hlavný štúdijný program (SW toolchain / linker / assembler). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálneho hľadiska je práca vypracovaná správne, odceňujem vypracovanie v anglickom jazyku. Drobné výhrady mám 
k striedaniu vektorového a rastrového formátovania vložených tabuliek a obrázkov, preferoval by som použitie jednotného 
vektorového formátu. 

 

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. 
Študent správne použil dostupnú dokumentáciu a materiály k vypracovaniu svojej práce. Za prínos považujem schopnosť 
analýzy požiadavkov na základe existujúcich radičov v komerčne predávaných mikrokontroléroch. 
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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. 
Výsledný návrh je funkčný, profesionálne realizovaný a pripravený na ďalšie použitie/rozvoj v návrhu integrovaných 
obvodov. Vzhľadom k praktickej orientácii tejto práce sa nedajú očakávať publikačné výstupy. Vhodným výstupom 
k ďalšiemu použitiu sú RTL kódy a dokumentácia ktorá je vypracovaná správne a dostatočne dôkladne. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Vzhľadom k rozsiahlosti a odbornej úrovni práce hodnotím prácu ako úspešnú. K obhajobe diplomovej práce mám 
nasledovné otázky: 

1. Aké budú ďalšie kroky při použití výsledného návrhu (uzavretie verifikáce / integrácia) ? 
2. Ktoré nadobudnuté poznatky z vypracovania práce hodnotí študent jako prínosné? Ktoré hodnotí 

pozitívne a ktoré negatívne? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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