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1) Aktuálnosť zvolenej problematiky 
 Problematika uvedená v predloženej dizertačnej práci s názvom „Návrh 
optimalizovaných architektur  digitálnich filtru pro nízkopříkonové integrované obvody “ 
prispieva originálne k problematike optimalizácie rôznych architektúr v názve  
spomínaných obvodov a určite ju možno považovať za aktuálnu problematiku 
v súčasnosti. 
 
2) Splnenie cieľov dizertačnej práce 
 
 Podstatným cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť nové architektúry digitálnych 
filtrov pre spracovanie signálov z delta sigma modulátorov v zákazníckych integrovaných 
obvodoch s vysokou hustotou integrácie.  

Ako vyplynie z ďalšieho, doktorand splnil všetky stanovené ciele dizertačnej 
práce. 
  
3)  Metódy spracovania 
 

Práca je členená prehľadne do jednotlivých kapitol, kde po úvode   je v druhej 
kapitole  prehľadne spracovaný súčasný stav danej problematiky - digitálne spracovanie 
signálov. Následne sú stanovené ciele práce  v kapitole tretej. Štvrtá kapitola popisuje 



navrhnutú architektúru pre decimačné filtre , jej syntézu pre obvody ASIC a v zhrnutých 
výsledkoch získané pozitíva návrhu. 

Piata kapitola popisuje viaceré optimalizované architektúry FIR filtrov/ s 
posuvným registrom, so synchrónnou pamäťou/. 

Šiesta časť dizertačnej práce obsahuje popis vytvoreného programu na 
generovanie HDL popisu digitálnych filtrov a systémov založených na digitálnych 
filtroch. 

Napokon siedma kapitola popisuje implementáciu filtrov do obvodov ASIC ako aj 
výsledky syntézy. 

Kapitoly osem a deväť predstavujú zhrnutie  a závery dizertačnej práce. 
Doktorand Ing. Marián Pristach  jednoznačne preukázal všestrannosť a schopnosť 

samostanej vedeckej práce a dielo spracoval prehľadne na vysokej úrovni. 
 
 
4 ) Výsledky dizertačnej práce 
  
 Celkovým výsledkom predloženej dizertačnej práce je návrh nových architektúr 
digitálnych filtrov a vytvorený program, ktoré boli požité pri návrhu dvoch integrovaných 
obvodov delta sigma AD prevodníkov, s ich úspešnou realizáciou v rámci riešenia 
projektov na Ústave mikroelektroniky VUT v Brne. 
  .   

Z výsledkov riešenia vyplýva, že dizertant splnil ciele dizertačnej práce. 
 
  
5)  Pripomienky a otázky oponenta 
    

Vlastná publikačná činnosť doktoranda Ing. Mariána Pristacha uvedená na konci 
posudzovanej práce zahrnutá do zoznamu použitej literatúry, obsahuje zoznam  7 prác, 
kde je uvedený ako hlavný autor, resp. spoluautor. Svedčí to o jeho erudovanosti 
a znalosti v oblasti súvisiacimi s témou dizertačnej práce.   
 

 Doktorand je tiež spoluriešiteľ mnohých rôznych vedeckých projektov, čo 
dokresľuje jeho široký záber a schopnosť orientovať sa v danej problematike 
a príbuzných témach a takisto je jeho široký záber v uvedenej činnosti doložený 
zoznamom  ďalších publikovaných prác, ktorá bola podkladom pre bodové hodnotenie 
doktoranda. 

 
Rozsah predloženej dizertačnej práce práce je dostačujúci podľa požiadaviek,  

obvyklých na dizertačné práce. Grafickú úpravu práce treba pochváliť, podobne ako aj 
zrozumiteľné členenie do príslušných kapitol.  

 
K práci mám nasledovné pripomienky a otázky: 
 
Práca je pomerne skromná na počet strán, ak odrátam záverečné tabuľky, tak 

textových je 64.  
 



Podobne sami zdá málo citovanej literatúry v závere práce I celkove 34 prác, 
avšak z nich je už 7 s autorstvom, resp. spoluautorstvom dizertanta. 

V prílohách sú uvedené aj viaceré tabul'ky vhodne doplňujúce bohaté výsledky 
analýz. Grafy porovnávajú parametre pre štandardnú a optimalizovanú architektúru FIR 
filtrov z hl'adiska plochy, príkonu, alebo počtu klopných obvodov. Najmli v poslednom 
prípade som nenašla markantný rozdiel medzi architektúrami s posuvným registrom a so 
synchrónnou pamliťou. I Obr.P5 b na str.82 I 

Ak som správne vyčítala z materiálov, dizertant už viac než rok pracuje na inom 
pracovisku, prečo odovzdáva svoju prácu až teraz? 

Prosím, aby dizertant zaujal k týmto pripomienkam stanovisko počas jeho 
prezentácie na obhajobe predloženej dizertačnej práce. 

6) Záver 

Záverom konštatujem, že doktorand splnil ciele dizertačnej práce. Vypracovaním 
dizertačnej práce, dosiahnutými výsledkami a svojou publikačnou činnosťou preukázal 
schopnost' samostatnej vedeckej práce. Predloženú dizertačnú prácu odporúčam prijať k 
obhajobe a po úspešnej obhajobe navrhujem doktorandovi Ing. Mariánovi Pristachovi 
udeliť vedeckú hodnost'" Ph.D." z vedného odboru" Mikroelektronika a technologie". 
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