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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky ČVUT-FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této diplomové práce je náročnější, jelikož se jedná se o návrh kompletního IP jádra QSPI master rozhraní 
s procesorovým jádrem RISCV.  

 

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. 

Diplomová práce splňuje zadání v celém rozsahu, v některých aspektech zadání převyšuje. Jednotlivé bloky návrhu byly 
implementovány na RTL úrovni pomocí VHDL. Ověření konceptu návrhu bylo provedeno implementací QSPI master 
rozhraní společně RISCV procesorem do FPGA. Procesor byl naprogramován a byla ověřena komunikace mezi procesorem 
a QSPI rozhraním. 

 

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. 
Diplomant pracoval samostatně, velice aktivně a výsledky své práce pravidelně konzultoval nejen na fakultě, ale i 
s odborníky ve firmě ASICentrum, s.r.o. Diplomant dokázal samostatně čerpat z odborné literatury potřebné informace k 
vyřešení všech problémů, musel pečlivě nastudovat a porovnat rozdíly v protokolu mezi různými typy flash pamětí 
a sestavit jednotný popis protokolu. Dále musel prostudovat RISCV PULP rozhraní, aby k němu bylo možné připojit QSPI 
master rozhraní. Dále vytvořil systémový návrh a specifikace a po té jednotlivé bloky návrhu implementoval na RTL úrovni 
pomocí VHDL. Navrženým řešením prokázal nabytí mnohých zkušeností a schopnosti samostatné tvořivé inženýrské práce. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je bezesporu výborná. Diplomant samostatně vyhledával informace v literatuře a dokumentaci 
související s tématikou návrhu QSPI rozhraní. Velké úsilí věnoval ověření konceptu návrhu, které bylo provedeno 
implementací QSPI master rozhraní společně s RISCV procesorem do FPGA. Procesor byl naprogramován a byla 
ověřena komunikace mezi procesorem a QSPI rozhraním.  Pomocí UVM verifikačního prostředí testoval základní scénáře 
použití.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v anglickém jazyce s velmi dobrou jazykovou úrovní. Práce je logicky členěna do pěti kapitol, které se 
zabývají současným stavem problematiky s podrobným teoretickým rozborem, samotným návrhem, popisem dosažených 
výsledků a závěrem. Práce svým rozsahem převyšuje požadavky kladené na diplomové práce na FEL. Práce obsahuje 
všechny náležitosti. Grafická úroveň je výborná. 
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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. 
Student prostudoval 19 odborných publikací a technických dokumentací, z kterých čerpal v úvodních kapitolách 
zabývajících se rozborem základních bloků. Všechny převzaté myšlenky a obrázky jsou řádně citovány. 

 

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. 
Práce je psána v angličtině, srozumitelně a s dobrou jazykovou úrovní. Hlavním přínosem práce je návrh kompletního IP 
jádra QSPI master rozhraní s procesorovým jádrem RISCV. Zadání bylo navrženo ve spolupráci s firmou ASICentru, s.r.o. 
Výsledky práce budou použity v nově vyvíjených zařízeních této firmy. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce pana Němečka je velice kvalitní a přináší inovativní výsledky. Oceňuji snahu diplomanta 
dotáhnout až do konce implementaci nově navrženého QSPI rozhraní. Náročnost zadání je vysoká a odráží aktuální 
trendy v návrhu digitálních integrovaných obvodů. Diplomant pracoval samostatně a dokázal dobře zhodnotit a 
zpracovat současné trendy v této problematice. Práci doporučuji k obhajobě. 
  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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