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Předkládaná disertační práce obsahuje 9 kapitol, z nichž vlastní přínos je soustředěn v kapitolách 6 až 8, 
v kapitole 9 jsou diskutovány přínosy a možná rozšíření. Práce obsahuje popis teoretických východisek 
(kapitola 2), popis multifunkční elektroniky a konkrétních multifunkčních logických hradel (kapitoly 3 
a 5). V kapitole 6 je stručně popsána použitá metoda pro hodnocení testovatelnosti (SCOAP), je zde 
zaveden formální popis multifunkčních hradel a použité metody pro hledání nejlepšího testu. Výsledky 
a jejich diskuse jsou obsahem kapitol 7 a 8. Dále práce obsahuje standardní součásti (seznam použité 
literatury, seznam zkratek a přílohy).  
 
1.  Aktuálnost tématu dizertační práce z hlediska současného stavu vědy v daném oboru  

 Téma optimalizace off-line testů je v době neustálého zvyšování hustoty integrace, a tedy velikosti 
čipu, počtu součástek na něm, a tedy nutnosti rychlého otestování jeho funkce velmi aktuální a i malé 
zlepšení, tedy zkráceni doby testováni a zlepšení pokrytí má velký význam. V práci se uvažují i 
techniky, které ještě nejsou v oblasti číslicového návrhu standardní (polymorfní elektronika, grafenová 
hradla). Tak může významně přispět k jejich dalšímu rozšíření a používání. 

 
2.   Originalita a přínos dizertační práce 

Cíle disertační práce jsou specifikované jasně (odst. 9.1): ověření (a potvrzení) předpokladu, že 
s využitím multifunkčních prvků lze upravit i zlepšit diagnostické vlastnosti obvodu (zkrátit dobu 
testování, zmenšit počet testovacích vektorů, zlepšit pokrytí poruch). Pro toto ověření bylo nutné 
vytvořit použitelný formální popis multifunkčních obvodů, vybrat vhodné metody pro hledání 
vylepšení testovatelnosti a provést řadu experimentů. V neposlední řadě bylo třeba jasně vymezit řadu 
předpokladů, za kterých byly experimenty prováděny (jak se počítají nároky na zabranou plochu, jaké 
poruchy budou uvažovány, jaká hodnotící funkce bude použita apod.). 

Jednoznačný přínos vidím ve vyzkoušení výhodných vlastností multifunkčních hradel různých 
technologií s ohledem na testování obvodů, kde jsou použity. Tedy de facto zdůvodnění pro jejich další 
využívání (i když existuje ještě celá řada nedořešených a otevřených problémů). 

 
3.  Publikování výsledků dizertační práce a vědecká erudice 
 

Publikační činnost doktoranda obsahuje 1 časopisecký titul, 6 titulů z mezinárodních konferencí 
(DDECS, ECS, DSD WiP, ICES, aj.) a 2 příspěvky z doktorandských konferencí (PAD, v roce 2006 
s cenou Jana Hlavičky). Pokrytí obsahu disertační práce publikacemi je trochu problém, protože 
v samotné práci nejsou autorovy publikace uvedené (je zde jen jedna, na kterou je odkazováno 
v souvislosti s metodou prezentovanou jako ne autorovou). Prosím o vysvětlení. Jsou nějaké další 
publikace v přípravě (z uvedených devíti je osm starších než 4 roky)? 
 
4.  Formální úroveň dizertační práce 

Předkládaná práce je po formální stránce napsaná přehledně, dobrou češtinou s minimem 
pravopisných i formálních chyb. Struktura práce je z hlediska čitelnosti a logické struktury vyvážená a 
obsahuje všechny obvyklé části.  

Drobné formální nedostatky jsou např. následující: 

• Na str. 62 v příkladu 6.4 by zřejmě mělo být hradlo NAND/NOR/XOR2 popsáno podle dalšího 
kontextu jako NAND2/NOR2/XOR2. 



• Poznámka pod čarou na str. 71 zřejmě patří na str. 70. 

• Na str. 72 jsou použity nevysvětlené symboly. 

• Na obr. 25 „vyzkoušení všech možných vstupních kombinací“ se obvykle nazývá triviální test 
(viz např. Oborová encyklopedie Výpočetní a řídicí technika od K. Kryštoufka a kol., SNTL 
Praha 1986, str. 296, nebo skriptum  J. Hlavičky Diagnostika a spolehlivost číslicových 
systémů, ČVUT Praha 1978).  

• V úvodu (str. 5) je stejné sdělení jako v odst. 2.1. 

• Obrázek 5.7 je nečitelný. 

• Teoretický popis je oproti popisu vlastního řešení příliš dlouhý (téměř 60 stran). 

• Chybí seznam publikací autora, a tedy i odkazy na ně. 

 
5.  Otázky do diskuse: 
 Přestože kladně hodnotím přínosy (viz odst. 2), vidím v praktické použitelnosti řadu problémů, 

které souvisejí s některými nezmiňovanými aspekty. Ke konkrétnímu vymezení zkoumaného 
problému mám následující připomínky a dotazy: 

 
• Chybí mi podrobnější zdůvodnění, proč byla použita metoda SCOAP pro hodnocení kvality 

testovatelnosti. Existují ještě jiné metody? 
• Chybí mi podrobnější zdůvodnění oprávněnosti použití předpokladu ze str. 76: „U změněných 

hradel obvodu se nepočítal počet transistorů pro implementaci multifunkčního hradla, ale pouze 
pro implementaci hradla s aktuálně použitou funkcí.“  Kromě toho se mi zdá, že použít reálný 
počet transistoru konkrétního multifunkčního hradla v konkrétní technologii by bylo 
v experimentech realizovatelné. Je tomu tak? Do jaké míry jsou výsledky zkresleny tímto 
předpokladem? 

• Podobně, do jaké míry je oprávněné použít jen modely poruch t0 a t1 a ne např. zkraty? 
• Testované obvody na obr. 7.1 až 7.6 neobsahují řídící vstupy pro přepínání funkce jako tomu je 

v kap. 6. Jaký má tento fakt vliv na prezentované výsledky? 
• V odst. 9.2 je zmíněno, že další zlepšení je možné dosáhnout přepínáním multifunkčních hradel 

v době aplikace testu. Zde chybí časové ukazatele (přepnutí polymorfních hradel trvá zřejmě 
mnohem déle než je možné při snaze o maximální rychlost aplikace testu připustit). 

 
Přes řadu připomínek  je práce jednoznačně přínosem k rozvoji vědy v oblasti testování číslicových 

systémů a přináší zcela nové pohledy.  
 
Závěrem konstatuji, že předložená práce Ing. Lukáše Starečka splňuje všechny požadavky kladené 
na dizertační práci, odpovídá obecně uznávaným požadavkům pro udělení akademického titulu Ph.D., 
a proto dizertační práci doporučuji k obhajobě. 

 
     V Praze, 8. 5. 2012         

 
     doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., oponent 
     Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze 


