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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tutoriál základů VHDL na Arduino kitu 
Jméno autora: Daniel Krysa 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra elektrotechnologie FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání spíše pedagogického rázu, nicméně vyžadující sumarizaci ne zrovna dobře dostupných technických poznatků. 

 

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 předloženého zadání splněny, drobnou polemiku lze vésti nad formou prezentací, kdy prezentaci nelze 
považovat za plnohodnotný ON-LINE tutoriál. Nicméně kvalita těchto prezentací je velmi vysoká a jejich zařazení do 
některého z výukových systémů již bude snadné. 

 

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

Práce má logickou strukturu řeší zadanou problematiku. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Až na pár drobností (viz otázky oponenta) lze práci považovat z odborného hlediska za vynikající. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Drobné množství překlepů (akceptovatelné) Pouze bych prosil vysvětlit výkřik „Klasické“ na straně 8, uprostřed. 

 

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. 
Práce s citacemi je na dobré úrovni, citace jsou logicky řazeny a jsou přehledné. 

 

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. 
Viz celkové hodnocení práce. 
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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. 
 
Předložená práce vhodným způsobem popisuje způsoby použití jazyka VHDL. Bohužel volba jinak velmi užitečné 
platformy Arduino je v tomto případě diskutabilní, z důvodů vyšší ceny samotného kitu a také nedokončenosti 
integrace vývojového prostředí, o které se autor zmiňuje i ve své práci. Předložené výstupy jsou jasné a 
pedagogicky odpovídají předpokládané úrovni znalostí studentů, pro které jsou určeny.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
K práci mám dvě, spolu související otázky: 

1) Popište napěťové a proudové parametry pinů kitu, tedy jaké rozmezí napětí vůči GND lze na piny přivést 
v režimu vstupu a jaké proudy jsou schopny tyto piny poskytnout, respektive přijmout, v režimu výstupů. 

2) Odůvodněte použití LED diod s proudem 20 mA ve vašem tutoriálu, místo méně výkonově náročnějších 
typů s proudem 10x menším (2 mA). Obdobně obhajte použití pull-up rezistorů ve vašich příkladech, o 
hodnotě 4k7, „upnutých“ na hladinu +5 V. 
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