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Předložená disertační práce s názvem: "Návrh optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro 

nízkopříkonové integrované obvody" byla vypracována na školícím pracovišti Ústavu 

mikroelektroniky FEKT VUT v Brně v rámci centra CEITEC. Problematika řešená v této práci se zabývá 

výzkumem v oblasti metod návrhu nových optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro 

nízkopříkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrace.  

 

Obsah práce 

Předložená disertační práce se zabývá návrhem nových optimalizovaných architektur digitálních 

filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrace s optimalizací architektur 

digitálních filtrů pro zlepšení jejich parametrů (zmenšení plochy, zvýšení pracovní frekvence a snížení 

spotřeby elektrické energie). Výzkum nových architektur je určený pro zákaznické integrované 

obvody zpracovávající signál ze senzorů s využitím modulátorů sigma-delta. 

Autor při zpracování tématu disertační práce se odkazuje na 34 titulů odborných publikací, včetně 

autorových, kladně hodnotím, že autor do odkazů též zařadil 6 svých publikací. 

Práce má logickou strukturu, informace uváděné v textu na sebe logicky navazují. Předpokládám, 

že všechny uváděné aktivity v práci jsou výsledkem autora, nicméně podstatné informace o autorství 

zde trochu splývají, je obtížné rozlišovat, co je autorem získáno vně a co sám autor realizoval. Též 

není z obsahu práce zcela jasné, co je vlastním vědeckým přínosem práce, předpokládám jasné 

autorovo vyjádření se k této otázce při obhajobě práce.  

Práce je psána přehlednou formou s logickými návaznostmi, je nutné ocenit, že auto do jádra 
práce umístil podstatné informace a výsledky s odkazy v textu umístil do příloh. Tímto způsobem 
značně zpřehlednil celou práci. Práce je psána relativně dobrým jazykem s minimem překlepů a 
dalších formálních drobných nedostatků uvedených v připomínkové části posudku. V práci autor 
používá standardní symboliku, která bohužel nebyla shrnuta v seznamu symbolů, i když autor za text 
umístil seznam zkratek. Kladně lze hodnotit, že autor v textu používá i odkazy na vlastní publikace 
(celkem 6), obrázky a grafy mají dobrou jednotnou grafickou úpravu. 

Kapitola 1 představuje obecný úvod do zkoumané problematiky, v kapitole 2 jsou zhruba na 20 

stranách textu uvedené informace o současné stavu problematiky digitálního zpracování signálů, 

kapitola 3 formuluje hlavní cíl práce, bohužel ostatní cíle jsou schovány v popisu metodologie (str. 

24), kapitoly 4 až 7 představují jádro řešené problematiky včetně dosažených výsledků (kap. 4 - Návrh 

optimalizovaných architektur CIC filtrů, kap. 5 - Návrh optimalizovaných architektur FER filtrů, kap. 6 - 

Program pro generování HDL popisu a kap. 7 -Implementace filtrů do obvodů ASIC), výsledky práce 

jsou shrnuty v kapitole 8 a v kap. 9 je provedeno výsledné zhodnocení práce se závěry.  

Výsledky práce jsou shrnuty v kapitolách 8 a 9, avšak postrádám informace o konkrétních 
hlavních vědeckých přínosech, kterých bylo při řešení disertační práce dosaženo.  
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V kap. 9 - závěru je konstatováno, že hlavním cílem disertační práce byl návrh nové 
optimalizované architektury digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody s důrazem na 
optimalizaci parametrů navržených obvodů (malá plocha na čipu, nízký příkon a vyšší pracovní 
frekvence), návrh byl zaměřen na digitální filtry obvodů pro zpracování signálů ze senzorů s určením 
pro aplikace nových architektur zákaznických integrovaných obvodů, ale i pro hradlová pole (FPGA). 

Práce je standardně doplněna seznamem použité literatury včetně odkazů na vlastní publikace, 
seznamem zkratek (bohužel chybí seznam symbolů), seznamem obrázků a tabulek a řadou 
doplňujících příloh s dosaženými výsledky. 
 

Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 

Vývoj nových optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované 

obvody s vysokou hustotou integrace s optimalizací architektur digitálních filtrů pro zlepšení jejich 

parametrů určený pro zákaznické integrované obvody zpracovávající signál ze senzorů s využitím 

modulátorů sigma-delta je v současné době stále aktuální. 

V práci je řešena aktuální problematika, zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá 

oboru „Elektronika a sdělovací technika“. 

 

Přínos práce 

Výsledkem disertační práce je nový nástroj pro efektivní návrh digitálních filtrů pro 
nízkopříkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrace se zaměřením na zákaznické 
integrované obvody pro zpracování signálů ze senzorů.  

Disertant zpracoval téma disertační práce v teoretické oblasti, ověření teoretických předpokladů 

provedl na dvou realizovaných integrovaných obvodech A/D převodníků. Je škoda, že doktorand na 

konci neprovedl porovnání svých dosažených výsledků s výsledky uváděnými v literatuře. 

Přínosy práce lze hledat v předložených výsledcích, lze je formulovat v následujících bodech: 

 Nová optimalizovaná architektura digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody. 

 Dosažení optimálních parametrů navržených obvodů - malá plocha na čipu, nízký příkon a vyšší 

pracovní frekvence.  

 Návrh 3 nových architektur digitálních filtrů (1x CIC filtr, 2x FIR filtr).  

 Vytvořený program. 

 

Publikování jádra práce 

 V přehledu vlastní publikované literatury je uvedeno 10 záznamů z čehož je doktorand u 7 

uveden jako vedoucí autor, z toho byly 3 uveřejněny na české konferenci, 5 na zahraniční konferenci 

a 2 v českém časopise. K tomu je v přehledu uvedeno 11 záznamů o funkčním vzorku, kde u 2 je 

uvedený jako hlavní autor. Předložené kopie vybraných publikací mají přímý vztah k disertační práci. 

Vzhledem k zajímavému tématu je škoda, že výsledky nebyly více publikovány, zejména 

v zahraničním časopise. 

 

Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 

podrobně zabývá řadu let, a že v ní dosáhl jistých úspěchů. Shrnutím všech dostupných faktů a 

poznání o odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze konstatovat, že má všechny 
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předpoklady pro další odborný růst v dané oblasti, a že se jedná o pracovníka s odpovídající vědeckou 

erudicí. 

 

Formální připomínky 

K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené v následujícím textu: 

 Překlepy v textu, např. str. 11/2. věta/slovo „paria“ 

 Chybí seznam symbolů použitých v práci (nezanedbatelný počet). 

 Cíle disertační práce na str. 24 stanoveny nedostatečně. Definovaný je pouze jeden hlavní cíl 

práce (dosti obecný), ostatní je nutné vyčíst z popisu metodologie řešení práce uvedené v této 

kapitole. Obtížná konfrontace dosažených výsledků se stanovenými cíli práce.  

 Mezera mezi číslem a fyzikálním rozměrem, v práci psáno nejednotně, např. str. 28. 

 

Dotazy 

 Vzhledem k uváděné vlastní publikované literatuře, kde je více autorů, není z předložené 

písemné práce zcela zřejmé, jaký podíl na její přípravě měl doktorand, tj. jaká část je práce 

doktoranda a jaká část je práce spoluautorů. Prosím, doktoranda o stručné vyjádření se k podílu 

výsledků v předložené práci. 

 V závěru práce je uveden přehled, co se ve které kapitole řeší, ale vědecké přínosy práce zde 

nikde nejsou zvýrazněné. Prosím o informaci, které výsledky práce jsou původní a kterých si 

doktorand nejvíce cení a proč. 

 Kde se výsledky práce konkrétně uplatní a kdy? 

 Uveďte konkrétní příklad možné aplikace uvedených závěrů práce. 

 Jak je možné výsledky a myšlenky uvedené v práci dále rozvíjet? 

 

Závěry 

Výsledky uvedené v práci považuji za naplňující podstatu disertační práce, uvedené výtky jsou 

v porovnání s obsahem práce nepodstatné. Předložená disertační práce je na dobré úrovni, výsledky 

v ní uvedené hodnotím pozitivně. Disertant prokázal v práci schopnosti samostatné vědecké práce a 

orientaci v dané problematice. Publikované výsledky svědčí o uznávání výsledků práce vědeckou 

komunitou, dosažené výsledky předurčují další úspěšný rozvoj osobnosti disertanta.  

Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 

V případě úspěšného zodpovězení zásadních dotazů práci doporučuji k obhajobě pro udělení 

akademického titulu Ph.D. 

 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 

oponent 
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