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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Vzhledem k přímé návaznosti na bakalářskou práci se jedná o práci průměrné obtížnosti. Samostatně by se však

jednalo o obtížnější zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je rozdělena do sedmi tematicky zaměřených kapitol, které jsou všechny přehledně a logicky členěny.

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují a jejich rozsah je dostatečný. Nevyskytují se příliš
krátké podkapitoly. Snadnému pochopení textu napomáhá také vhodné využívání názorných obrázků a ukázek
kódu, které jsou rovněž vhodně rozmístěny. Čitelnost dále zvyšují vhodně navržené a rozmístěné tabulky.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Co se týče formální úpravy technické zprávy, za pozitivní považuji používání poznámek pod čarou, vhodné

zvýrazňování pojmů v textu zvyšující čitelnost a také vhodné používání odrážek.

Vytýkám chybějící číslování a popisky u všech tabulek, avšak vzhledem ke způsobu jejich využití to není závažná
závada. Rovněž vytýkám chybějící zápis gramatiky na straně 24, která je sice uvozena, ale chybí, a text místo
toho pokračuje nadpisem následující podkapitoly.

Za největší nedostatek technické zprávy ale považuji její jazykovou stránku. Práce obsahuje obrovské množství
jazykových chyb jako jsou chybné skloňování, časování, používání chybných tvarů sloves a v češtině
neexistujících slov. Zde je nutno podotknout, že autor je slovenského původu a práce je psaná v češtině, míra
chybovosti je ale taková, že skutečně nelze jinak než tuto stránku práce považovat za negativum.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Student svou práci podepřel dostatečným množstvím zdrojů, z nichž řada je na vysoké odborné úrovni. Zdroje

vhodně odkazoval a dodržel citační normy.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem jsou nástroje založené na technologiích firmy Codasip, jejichž možnosti rozšiřují o

poloautomatické generování speciálních instrukcí pro vytvářené aplikačně specifické procesory. Soulad (i
licenční) a využitelnost vytvořených výstupů s těmito technologiemi jsou nesporné.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky mají nesporně velkou využitelnost při vývoji aplikačně specifických procesorů, do nějž vnášejí nové

možnosti a vyšší flexibilitu.
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9. Otázky k obhajobě
 Měřil jste dopad využití vygenerovaných instrukcí na plochu procesoru?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práce se zabývá tvorbou nástrojů pracujících v součinnosti s technologiemi firmy Codasip jejichž možnosti

rozšiřuje o poloautomatické generování speciálních instrukcí z bloků kódu při návrhu aplikačně specifických
procesorů. Tento cíl úspěšně splňuje, přičemž o hodnotě a praktické využitelnosti výstupu není pochyb.
Prezentační úroveň práce je rovněž díky vhodnému členění kapitol a vhodnému používání tabulek, obrázků,
úryvků kódu, odrážek a zvýrazňování pojmů vysoká. Velkým nedostatkem práce je opravdu značné množství
jazykových chyb. Přesto se však jedná o kvalitní práci a proto navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2016
  .................................

podpis
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