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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání je nižší obtížnosti. Je založeno na seznámení se s nástrojem pro verifikaci číslicových obvodů, průzkumu

jeho možností a jejich demonstrace skrze příklady. Od studenta nevyžaduje rozsáhlejší implementační výstup.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student splnil zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je obvyklého rozsahu, jehož významnou část tvoří obrázky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Prezentační úroveň práce je na přijatelné úrovni. Práce má logickou strukturu,  kapitoly za sebou logicky

následují a navazují na sebe. Práce obsahuje velké množství obrázků, které jsou v tomto případě žádoucí,
nicméně místy ztěžují orientaci v textu, který často přerušují a ten pak nepůsobí souvisle. Návaznost obrázků na
odkazy v textu často vede přes mnoho stran, což stěžuje orientaci jak v textu, tak v obrázcích. Řadu obrázků by
bylo lépe umístit do přílohy.
Za nedostatek také považuji délku druhé kapitoly, která je na teoretický úvod do problematiky příliš krátká.
Stejně tak poslední kapitola, závěr, by měla být delší. Práce vykazuje také nedostatky v podobě používání pojmů,
které nebyly dostatečně definovány. V příloze chybí popis obsahu přiloženého CD.

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Práce se vyznačuje malým množstvím chyb a překlepů, je důkladně podepřena množstvím obrázků. Nicméně

práce vykazuje stylistické nedostatky v podobě dvou nadpisů následujících těsně za sebou a neoddělený nadpis
odstavce od textu. Za velký nedostatek ovšem považuji několik prakticky prázdných nevyužitých stran pouze s
několika málo řádky textu. Řada obrázků je také vytištěna v nevyhovující kvalitě.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student použil odbornou literaturu k nastudování teorie verifikace o niž se opíral při tvorbě demonstračního

příkladu. Student zvolil vhodné materiály související s tématem práce. Všechny použité zdroje student cituje
korektním způsobem.

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizačním výstupem práce jsou soubory použitého demonstračního příkladu, které jsou korektní. Původ a

důvody využití daného příkladu nejsou zcela zřejmé.
8. Využitelnost výsledků
 Tato práce se zabývá prezentací práce se softwarovým nástrojem a může proto do jisté míry posloužit jako

inspirace pro budoucí uživatele tohoto nástroje.
9. Otázky k obhajobě
 Použitý příklad jste do své práce zvolil na základě jakých kritérií? Do jaké míry je samotný příklad Vaší

vlastní prací?
Do jaké míry přiložený demonstrační příklad použitelný jako šablona pro vytvoření příkladu verifikujícího
jiný číslicový obvod? Do jaké míry se při tom lze opřít o Vaši práci?
Demonstruje Vaše práce obecné principy fungování zkoumaného nástroje, nebo pouze jeden konkrétní
případ jeho použití s demonstračním příkladem?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Práce se zabývá prezentací práce se softwarovým nástrojem Questa inFact. K tomu využívá demonstračního

příkladu přiloženého k aplikaci, který rozšiřuje a práci s ním dovádí do praktických důsledků. Prezentaci tohoto
příkladu splňuje práce dobře, nicméně ji chybí větší odstup od něj a širší záběr v podobě obecnější prezentace
principů fungování nástroje a práce s ním, což velmi snižuje její využitelnost. Přesto však práce prezentuje
možnosti nástroje inFact a práci s ním natolik, aby se dala použít k seznámení s tímto nástrojem. Chybí jasný
popis kritérií, která student použil při volbě demonstračního příkladu. Není jasné, nakolik je samotný příklad prací
studenta.

Práce trpí stylistickými nedostatky, z nichž tím největším jsou takřka prázdné některé strany a špatná kvalita
některých obrázků. Práce trpí sníženou přehledností způsobenou organizací a umístěním ilustračních obrázků.
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Nicméně práce vykazuje dobrou jazykovou kvalitu, je téměř bez chyb a překlepů, text je rovněž relativně dobře a
přehledně organizovaný. Z těchto důvodů hodnotím práci stupněm D.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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