
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Hodnocení vedoucího bakalářské práce
Student: Marek Jan
Téma: Využití rozhraní HDMI na výukovém kitu Minerva (id 18284)
Vedoucí: Šimek Václav, Ing., UPSY FIT VUT

1. Informace k zadání
 Jedná se o bakalářskou práci z oblasti vestavěných systémů, která si klade za cíl návrh a vytvoření řadiče rozhraní

HDMI na výukovém kitu Minerva. S realizačním výstupem souvisí nutnost vytvořit implementaci řadiče na úrovni
VHDL kódu a doplnit jej v potřebném rozsahu firmwarem pro mikrokontrolér. Je tedy třeba využít znalosti návrhu
číslicových obvodů i tvory kódu pro vestavěné systémy, v čemž lze spatřovat hlavní obtížnost práce. Celkovou
náročnost zadání bych pak z pozice vedoucího práce označil za obvyklou, přičemž všechny stanovené požadavky
byly splněny.

2. Práce s literaturou
 Studentovi byly doporučeny informační zdroje týkající se práce se sběrnicí FlexBus, ostatní informační zdroje si

zajistil samostatně. Jejich konečný výběr uváděný v technické zprávě byl v dostatečné míře konzultován s
vedoucím práce.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita studenta v průběhu řešení práce byla na velmi dobré úrovni. Průběžně informoval vedoucího o aktuálním

stavu řešení projektu. Z jeho strany taktéž vzešlo několik podnětů ke ke konzultacím, na které se dostavil vždy
řádně připraven. Prokázal taktéž dostatečnou schopnost samostatné práce, kdy se dokázal vypořádat s několika
klíčovými problémy během řešení projektu.

4. Aktivita při dokončování
 Realizační výstup byl dokončen v mírném předstihu oproti stanovenému termínu. Do technické zprávy se taktéž

podařilo promítnout většinu připomínek vedoucího práce.
5. Publikační činnost, ocenění
 Další publikační činnost či ocenění získaná v souvislosti s tímto projektem nejsou známa.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Během řešení tohoto projektu student narazil na několik zádrhelů týkajících se kompatibility generovaného HDMI

obrazu s poměrně úzkou množinou monitorů. Nicméně se mu podařilo v zásadě zcela samostatně identifikovat
možné příčiny a úspěšně navrhnout způsob řešení. I když lze náročnost zadání označit za obvyklou, v praxi není
rozhodně triviální záležitostí realizovat implementaci řešení využívajícího jak návrh číslicových obvodů v prostředí
FPGA, tak i vytvoření firmware pro mikrokontrolér. S přihlédnutím k těmto skutečnostem navrhuji z pozice
vedoucího práce souhrnné hodnocení stupněm B - velmi dobře.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 25. května 2017
.................................
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