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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce je velmi volné, a tím že nejsou přesně specifikovány požadované efekty a platforma, je možné jej

splnit formou jednodušší nebo i opravdu velmi složité diplomové práce. Řešení slečny Vaňků bych označil jako
průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno. Realizační čast práce nebyla implementována a testována na vestavěném systému,

ale pouze simulována pomocí standardních nástrojů a vytvořeného simulátoru. Toto řešení je z pohledu oponenta
dostatečné.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy je na minimálním požadovaném rozsahu, kapitola závěr je vysázena na 31. stránce a

ne všechny stránky práce jsou zcela zaplněny. Zvláště kapitola popisující teorii by měla být rozsáhlejší. Očekával
bych, že budou popsány dále používané výrazy z teorie generování zvuků a hudby, možná i krátce historie a
použití nástrojů pro generování elektronické hudby. Vhodné by bylo také lépe popsat rozdíly mezi analogovými a
digitálními nástroji - jejich rozdíly, omezení využití atd. Při popisu konkrétních zařízení pro generování hudby by
bylo vhodné využít výrobků od více firem. 

4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Teoretická část práce není dobře zpracována, jednotlivé podkapitoly na sebe nenavazují a spousta použitých

výrazů není vysvětlena. Pro pochopení teoretické části  musí mít čtenář poměrně velké znalosti tématu. Některé
použité zkratky nejsou popsány (VCO, VSF), dále doporučuji nahradit zbytečně použité anglické výrazy (pattern,
mono) českým ekvivalentem. Některé části teoretické části jsou psané v různé slovesné osobě, zde bych
doporučoval držet se trpného rodu. Návrh, implementace, testování a zhodnocení práce jsou v jedné rozsáhlé
kapitole, mnohem logičtější by bylo je rozčlenit do samostatných kapitol.

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Práce obsahuje velké množství překlepů a zdvojených slov ve větě. Jazyková stránka práce také není dobrá,

zvláště vytrvale špatně skloňované slovo filtr (s filtrama) bije do očí.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 V práci je čerpáno celkem z 20 zdrojů, a to především odborných knih, vědeckých článků, uživatelských příruček

a dokumentací produktů, které jsou relevantní k tématu práce. Výtky mám k tomu, že převzaté obrázky nejsou
citovány a internetové zdroje jsou citovány špatně.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Realizačním výstupem práce je IP jádro pro generovaní elektronické hudby na FPGA. Toto jádro je procesor s

vlastní specializovanou instrukční sadou, který umí generovat audio signál a zpracovávat signál ze vstupu.
Funkčnost tohoto IP jádra nebyla prezentována, a ani v textu práce nejsou popsány žadné testy nebo
experimenty s ním. Ze zdrojových kódů lze odhadnout, že by navržené řešení mohlo pracovat. Druhým
realizačním výstupem je softwarový simulátor tohoto IP, který je plně funkční.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Navržené IP jádro by mohlo po dopracování sloužit jako součást

komerečního zařízení pro generování elektronické hudby.
9. Otázky k obhajobě
 1. Zhodnoťte, jestli jsou platformy založené na FPGA vhodné pro realizaci zvukových efektů a generování

elektronické hudby a srovnejte se standardními digitálními platformami jako je CPU a DSP.
2. V simulátoru využíváte floating-point aritmetiku, ale implementované IP jádro využívá fixed-point ve

formátu 16.16. Odhadněte, jak se tato změna projeví na přesnosti výsledků.
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Textová část práce není dobře zpracována a obsahuje velké množství překlepů. Realizační část práce je také

velmi slabá. Jedná se celkově o podprůměrnou práci proto navrhuji celkové hodnocení E.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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