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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Student pro správný způsob řešení musel nastudovat různé jazyky pro popis HW návrhů a nástroje pro jejich

analýzu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student problematický překlad jazyka VHDL vyřešil přes pomocné překladové nástoje (VHDL na Verilog na

VVP). Tato volba je výborná s ohledem na to, že takto dokáže překládat i modely v jazyku Verilog. Nevýhodou je
ovšem ztráta informací o původních lokacích programových konstrukcí.

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva má rozsah téměř 50 normostran. Všechny popisované části jsou žádoucí a dostatečně stručné

a výstižné. Malou výjimkou je neformální popis algoritmu v podkapitole 5.3.2.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická struktura technické zprávy, její obsah a návaznosti kapitol je na velmi dobré úrovni. Podkapitola 5.3.2

popisující algoritmus hledání povolovacích vstupů datových úložišť by měla být více strukturovaná a formální.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typograficky je práce téměř na výborné úrovni. Kapitola 4 zaměřující se na specifikaci požadavků je příliš

stručná. Specifikace by měla být více strukturovaná a vzhledem k obsahu z ní může být podkapitola 3.4. Z
jazykové strány jsem našel jen některé drobnosti, které ovšem celkový pohled na kvalitu zprávy neovlivňují.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 K výběru literatury a k použitým referencím nemám žádné výhrady.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Nejlepší částí bakalářské práce je programové vybavení. Nástroj je funkční a lehce použitelný. Implementace a

zdrojové kódy jsou na výborné úrovni.
8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na aktivní výzkum v oblasti verifikace návrhů procesorů a je počítáno s jejím využíváním s

nástrojem Hades vyvíjeným výzkumnou skupinou VeriFIT.
9. Otázky k obhajobě
 Co je potřeba upravit, aby bylo možné při analýze výsledného VAM modelu zjistit původ dané konstrukce

(tj. programovou lokaci ve zdrojovém VHDL souboru)?
Které konstrukce jazyka VHDL a Verilog nejsou vaším nástrojem podporovány?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce je velmi kvalitní a problematiku popisuje podrobně. Programové vybavení je funkční a použitelné za

účelem rozšíření počtu experimentů v obasti výzkumu verifikace návrhů procesorů.
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