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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, ale body 2) a 3) mohly být více rozvedeny a rozšířeny. Naopak oceňuji podrobnou analýzu a

řešení elektrických obvodů, které bylo nad rámec zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je členěna logicky, ale některé kapitoly jsou velmi krátké (kapitola 3, kapitola 5). 
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Vzhledem k tomu, že je práce psána slovensky, nemohu příliš hodnotit jazykovou stránku. Anglicky psaný

abstrakt je téměř bez chyb.
Práce obsahuje některé typografické chyby (pomlčky místo spojovníků, rovnice mimo věty), ale tyto nejsou příliš
rušivé. Některá slova mají špatné tvary.
V rovnicích jsou občas chyby (např. mocnina místo řádu derivace - 4.9), znak * pro násobení.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Obvyklá práce s literaturou. V některých citacích jsou zjevné typografické chyby např. [19]. Student dodržuje

citační etiku a citace jsou úplné.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup (aplikace BPAN) umožňuje řešit elektrické a integrátorové obvody. Verze dodaná na

přiloženém CD neobsahuje všechny potřebné knihovny, proto je bylo nutné doplnit.Aplikaci hodnotím převážně
pozitivně, ale uživatelská přívětivost mohla být lepší. Jako příklad uvedu nutnost výběru módu, ve kterém
aplikace pracuje jen po spuštění (pro změnu je nutné aplikaci restartovat). Aplikace nijak neinformuje o chybách
(např. při obvodu, který se skládá pouze z rezistoru a zdroje napětí aplikace reaguje pouze prázdným oknem).
Dále se mi příliš nelíbí vícejazyčnost aplikace (některé popisky jsou česky bez diakritiky, některé anglicky).
Dopravní zpoždění mohlo být implementováno jako blok.Aplikace funguje, diferenciální rovnice, které generuje,
jsou v pořádku. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky této práce budou použity v rámci vyuky předmětech Vysoce náročné výpočty (VNV) a Elektrotechnika

pro informační technologie (IEL).
9. Otázky k obhajobě
 V práci uvádíte, že pro generování diferenciálních rovnic používáte metodu BFS a tvoříte strom. Můžete

použitou metodu vysvětlit podrobněji?
Jak aplikace řeší dopravní zpoždění?
Je aplikace propojena s MATLABem/Simulinkem? Pokud ne, dala by se aplikace rozšířit o toto
propojení?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Předložená práce se zabývá numerickým integrováním a jeho implementací s důrazem na práci v reálném čase.

Práce v reálném čase není sice v práci dořešena, ale student rozpracoval dílčí problémy (dopravní zpoždění,
kvantování, atp.), které mohou být rozšířeny v rámci navazující diplomové práce. Vytvořené programové vybavení
bude sloužit ve výuce a představuje také dobrý základ do budoucna. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím 
stupněm C (70 b).

 

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