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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Student ve své práci splnil a zdokumentoval všechny zadané cíle.

a) seznámení s fungováním pamětí SRAM, s jejich časováním a testováním - splněno - kapitola 1.1

b) systémový návrh - splněno - kapitola 1.3 a 1.4 - systémový návrh dle mého názoru obsahuje vše co má. Začíná specifikací
vlastností, kterou student vytvářel na základě diskuzí s kolegy EM Microelectronic ve Švýcarsku a USA. Rozpad do
jednotlivých bloků v kapitole Návrh architektury je také správný a logický. Student si také dal pozor a popsal resynchronizaci
asynchronních vstupů a resetovacích signálů.

c) implementace ve VHDL, komunikace pomoci rozhraní SPI - ANO. V první řadě obvod byl již vyroben a je plně funkční, takže
implementace byla v pořádku a s obvodem je možné správně komunikovat pomocí SPI. Navíc VHDL zdrojové kódy jsou dobře
napsané a okomentované.

d) verifikace na úrovni RTL i gate level v cílové technologii - obvod funguje správně takže verifikace byla v pořádku. Popis
jednotlivých testů v diplomové práci není detailní, ale pro pochopení je dostačující. Spolu jsme dělali review testů, abychom
se ujistili, že pokrývají všechny zadané funkce. Účastnil jsem se také analýz gate level simulací, kdy student diskutoval
zlepšení a problémy Place and route specialistou ze Švýcarska a student znal problematiku a orientoval se v ní samostatně.

e) Syntéza designu a STA analýza - design byl správně synthetizován a předán Place and Route inženýrovi a STA analýza byla
provedena

f) vytvoření vektorových testů - patterny vektorů byly vytvořeny a úspěšně použity validačním inženýrem v americké
pobočce.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Psaná část diplomové práce splnila podmínku rozsahu, kapitoly jsou logické, tématicky na sebe navazují a myslím si, že i
nezainteresovanému čtenáři bude funkce a implementace jasná a zřejmá.
Co se týká jazykové a typografické stránky práce, nenašel jsem žádné pravopisné chyby a jen tři překlepy.
Fakticky je drobná chyba u popisu obrázku 2.2, kde v textu je prohozeno pořadí signálů než jak je tomu na obrázku.
Student uvedl literaturu, z které čerpal a v textu je správně uvedeno, pokud mu byla nějaká část návrhu nebo prostředí k
dispozici od naší firmy ASICentrum s.r.o.

Vzhledem k tomu, že znám rozsah praktické práce, kterou student na projektu odvedl, myslím, že mohl některé části v textu
více rozvést a přidat obrázky. Například ukázky různých kombinací jak se měřil setup/hold time pro různé signály. Proto jsem
dal nižší hodnocení.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 95 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
VHDL kódy jsou dobře napsané a strukturované a odpovídají systémovému návrhu.
Top level signály jsou dobře komentované, ale u pod-bloků to chybí což je škoda.
Většina VHDL kódů obsahuje i komentáře vysvětlující funkci. Z nějakého důvodu v bloku sram_read_write to chybí.
Verifikační testy jsou self-checking, používají funkce a obsahují komentáře.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Integrovaný obvod navržený a implementovaný v rámci této práce byl vyroben v naším mateřské firmě EM Microelectronic,
je funkční a byl již použit pro testování první SRAM paměti a počítá se i s jeho využitím pro další varianty SRAM paměti.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student na projektu pracoval v mezinárodním prostředí naší firmy a vedl si výborně.
Dokázal samostatně komunikovat s kolegy ve Švýcarsku, kteří projekt zadávali a prováděli PnR a top simulace, i s kolegou ve
Spojených Státech, který navrhoval SRAM paměť a bylo nutné s ním konzultovat jaké možnosti testování potřebuje.

Student dokázal pracovat samostatně, prezentovat svoje nápady, reagovat kreativně na připomínky od ostatních týmů a tyto
připomínky pak správně implementovat.

Zároveň byl schopen se sám včas ozvat, pokud si nebyl někde jistý řešením nebo vhodností jeho řešení.

Zadané úkoly plnil včas a správně a obvod byl odevzdán do výroby podle plánu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



6.    Celkové hodnocení 100 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Výsledky a průběh této práce hodnotím výborně.
Nebyl to výzkumný projekt, ale velmi praktická inženýrská práce.
Myslím, že je výjimečné, že si student v rámci diplomové práce prošel všemi oblastmi návrhu od specifikace, přes návrh a
verifikaci, až k implementaci na reálném křemíku a podporu testování. Musel také řešit otázky nejen funkční verifikace, ale i
postlayout simulací, časové analýzy. Testovací obvod není extrémně komplexní, ale nebyl to typický synchronní návrh. Aby
bylo možné charakterizovat všechno časování, musel návrh obsahovat i zpožďovací buňky. Vyřešit vše, aby to dobře
fungovalo a bylo použitelné v reálném provozu nebylo jednoduché.
V rámci projektu byl schopen perfektně spolupracovat s kolegy ze Švýcarska, kteří byli zadavatelé testovacího čipu a dodávali
podpůrné expertní práce jako Place and route, tak i s kolegou z USA, který dělal návrh samotné SRAM.

Já jako vedoucí práce i kolegové ze Švýcarska a USA jsme byli s prací studenta velmi spokojeni. Důkazem toho je, že výsledný
obvod se v praxi používá a bude použit i pro testování další generace SRAM pamětí.

Podpis vedoucího práce:


