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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce přehledně popisuje principy sčítaček realizovaných na úrovni hradel. Kromě splnění zadání jsou v práci

zahrnuta drobná rozšíření, jako je podrobnější vyhodnocení vlastností navržených obvodů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva je v obvyklém rozsahu a popisuje všechny podstatné záležitosti. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují. Drobným nedostatkem v prezentační úrovni je hlavně

zpracování tabulek, které se díky použití věděckého formátu čísel stávají nepřehlednými. Dále, že u grafů 5.1 až
5.4 je vždy jako rozsah brané maximum z dané třídy. Díky tomu není možné porovnat parametry jednotlivých
násobiček napříč třídami. Bylo by vhodné celou strukturu knihovny znázornit graficky, například diagramem tříd.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psána ve slovenském jazyce, a proto jazyková stránka nemohla být hodnocena. Práce je dobře

vysázena, nevýhodou je však použití poměrně malých obrázků u grafů a celkově jsou obrázky v nízkém rozlišení.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce obsahuje 13 zdrojů, z toho 2 knihy, které patří k nejvýznamnějším v oboru. Dále práce čerpá z

časopiseckých článků a dalších zrojů. Literatura je volena vhodně.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Autor vytvořil knihovnu pro generování násobiček a sčítaček. Knihovna je funkční a je snadno rozšířitelná. Pro

praktické použití knihovny existují však dva nedostatky, které je ale možné snadno opravit. Hlavním nedostatkem
je pojmenování tříd, kdy názvy jsou nejednotné a velmi dlouhé. Bylo by vhodné knihovnu formátovat podle
standardů (např. PEP8). Druhým nedostatkem je to, že knihovna moc nevyužívá konvencí jazyka Python pro
volání funkcí, někdy je pořadí parametrů nejednotné. Přesto je knihovna použitelná.

8. Využitelnost výsledků
 Práce vytváří unikátní nástroj pro generování různých typů násobiček. Výsledek může být využitelný jako utilita

pro výběr vhodné implementace zadané násobičky. Díky řadě způsobů exportů je využitelná i pro generování
popisu FPGA.

9. Otázky k obhajobě
 

Co by bylo nutné udělat, abychom do knihovny mohli přidat další typ násobičky?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem k velmi dobrému teoretickému zpracování tématu násobiček, funkční implementaci a rozšíření v

podobě přesného vyhodnocení parametrů navržených obvodů podle kritérií používaných ve věděcké literatuře
navrhuji souhrnné hodnocení stupněm B - 80 bodů.

 

V Brně dne: 1. června 2015
  .................................
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