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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Dle formulace jednotlivých bodů zadání posuzované bakalářské práce je možné usuzovat na studijně-

experimentální charakter. S ohledem na tuto skutečnost a předpokládaný rozsah implementační činnosti bych
celkovou náročnost označil za průměrnou, nijak nevybočující z obvyklých kolejí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny požadavky stanovené v zadání byly splněny. Coby dílčí rozšíření práce spatřuji využití metod Monte

Carlo pro simulaci elektronických obvodů, což je z praktického hlediska velmi přínosný a v praxi využitelný počin.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Vše podstatné je v technické zprávě přehledně a v dostatečné míře obsaženo, takže v tomto směru nemám v

zásadě žádné připomínky.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 V tištěné podobě jsou vzhledem k poměrně velkému množství zobrazovaných skutečností některé grafy dost

špatně čitelné. Ovšem při testování funkčnosti implementace bylo možné si potřebné úseky zobrazit v
odpovídajícím detailu.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 V přehledu informačních zdrojů jsou zmíněny odborné publikace, vědecké články i odkazy na materiály dostupné

v on-line podobě, které mají souvislost s řešenou problematikou. V rámci technické zprávy i při implementaci z
nich autor vhodně čerpá. Snad jen drobná poznámka - když už je v práci zmíněna simulace obvodu, možná by
stálo zato přehled literatury doplnit i v tomto směru.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Již ze samotné podstaty zadání plyne jeho studijně-implementační zaměření, což samo o sobě pochopitelně

nemusí být viděno negativně. Autor nastudoval z literatury teoretické principy v pozadí metod Monte Carlo,
provedl jejich implementaci v kombinaci s následným využitím ve třech aplikačních oblastech a vše završil
detailním vyhodnocením. Tento stav dle mého názoru plně odpovídá požadavkům zadání, i když se v zásadě
nejedná o něco zcela nového či objevného.

8. Využitelnost výsledků
 Dosažené výsledky je možné bezesporu využít pro demonstrační účely v rámci výuky tématicky souvisejících

předmětů. Z praktického pohledu se zcela nepochybně nabízí i mnoho příležitostí k rozpracování přístupu ke
statistické simulaci chování elektronických obvodů.

9. Otázky k obhajobě
 1. Můžete prosím v krátkosti okomentovat časovou náročnost výpočtu implementovaných metod/algoritmů v

jednotlivých aplikačních případech, např. s ohledem na konkrétní nastavení poskytující nejlepší zjištěné
výsledky?

2. V případě větší časové či výpočetní náročnosti běhu těchto algoritmů, nabízí se zde nějaké možnosti
jejich paralelizace?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti a implementačně laděný charakter zadání navrhuji souhrnné hodnocení

stupněm C - 75 bodů.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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