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1. Informace k zadání
 Ačkoliv samotné zadání nenasvědčuje tomu, že by práce na jeho naplnění měla být zvlášť náročná, v průběhu

řešení hodnocené práce se ukázala potřeba překonat několik předem neočekávaných překážek. První z nich je
samotná specifikace kompresního algoritmu LZ4, který, jak se v průběhu řešení ukázalo, není příliš vhodný k
paralelizaci na platformě FPGA. Druhou významnou překážkou pak byla náročnost implementace navrženého
řešení s využitím high-level syntézy, což se ukázalo jako krok velmi náročný na výpočetní zdroje. I přes tyto předem
neočekávané komplikace však bylo zadání splněno.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně nastudoval specifikaci implementovaného algoritmu a dále si samostatně dohledal další

potřebnou literaturu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Začátek řešení hodnocené práce se datuje až do července minulého roku a během celé doby řešení prokazoval

student neobyčejnou aktivitu. Po celou dobu se konaly pravidelné čtrnáctidenní konzultace, na které byl student
vždy řádně připraven. V obzvláště intenzivních fázích vývoje pak na žádost studenta probíhaly konzultace i častěji.

4. Aktivita při dokončování
 I přes komplikace spojené s implementací algoritmu na platformě FPGA pomocí high-level syntézy byla hodnocená

práce dokončena včas. Také technická zpráva byla dopsána v dostatečném předstihu a její kompletní text byl
konzultován s vedoucím práce.

5. Publikační činnost, ocenění
 Výsledky práce nebyly publikovány.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student si iniciativně domluvil téma své diplomové práce již v červenci předcházejícího roku a po celou dobu jeho

řešení vykazoval značnou aktivitu. Celkové množství odvedené práce se pak odráží v úspěšném splnění zadání,
ačkoliv se při řešení diplomové práce objevilo několik závažných problémů, které si často vynutily podstatné změny
v původním návrhu řešení. Proto navrhuji hodnocení výborně (A).

 

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

 

V Brně dne: 26. května 2017
.................................
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