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1. Informace k zadání
 Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření rozšiřujícího modulu s dotykovým LCD displejem, který je možné

použít v kombinaci s výukovou platformou Minerva. Kromě samotného návrhu obvodového zapojení rozšiřujícího
modulu byla pozornost věnována i návrhu nízkoúrovňového řadiče displeje pro FPGA a vytvoření firmware v
podobě uživatelské knihovny pro mikrokontrolér. Jedná se tedy o vcelku komplexní vestavěný systém.

Celková náročnost práce je pak vedle nutnosti aplikace znalostí a dovedností z různých oblastí dána i tím, že
samotný LCD displej s kapacitní dotykovou plochou není vybaven žádnou video RAM pamětí. Díky této skutečnosti
představoval návrh řadiče displeje v prostředí obvodu FPGA poměrně obtížnou záležitost. Nicméně všechny
vytyčené cíle se i přes nutnost vypořádat se s těmito zádrhely podařilo bez problémů naplnit.

2. Práce s literaturou
 Při vyhledávání informačních zdrojů vhodných coby opora při řešení projektu si student počínal velmi samostatně a

většinu si jich zajistil ve vlastní režii. Jejich výběr byl s vedoucím konzultován. Vesměs se jedná o technickou
dokumentaci k jednotlivým hardwarovým komponentám navrhovaného řešení.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Vzájemná komunikace během celého období řešení této diplomové práce byla zcela bez problémů. Vedoucí práce

byl ze strany studenta průběžně informován o aktuálním postupu prací. Osobních konzultací proběhlo jen několik
(např. ohledně návrhu desky plošných spojů pro modul či její osazení součástkami), jinak student pracoval
samostatně.

4. Aktivita při dokončování
 Dokončení realizačního výstupu, který se v zásadě skládá z několika různorodých částí, i samotné technické

zprávy proběhlo ve stanoveném termínu. V závěrečné fázi řešení projektu se díky jeho náročnosti student věnoval
převážně realizačnímu výstupu. Díky tomu již nezbyl dostatečný prostor k nějakým rozsáhlejším korekcím či
úpravám technické zprávy. Nicméně i tak se do ní podařilo zapracovat stěžejní připomínky vedoucího.

5. Publikační činnost, ocenění
 V souvislosti s řešením této diplomové práce mi není znám vznik dalších publikačních výstupů či získání ocenění.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Z pohledu vedoucího této diplomové práce je třeba ocenit zejména soustavnou aktivitu studenta zaměřenou na

přípravu a odladění realizačního výstupu, který zahrnuje samotný rozšiřující modul, návrh nízkoúrovňového řadiče
pro obvod FPGA a v neposlední řadě i vytvoření obslužného firmware a uživatelské knihovny.

Student taktéž prokázal schopnost pracovat samostatně, analyzovat a vyřešit řadu problémů, na které postupně
narazil. Z těchto důvodů navrhuji z pozice vedoucího této diplomové práce souhrnné hodnocení stupněm B - velmi
dobře, 85 bodů.

 

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

 

V Brně dne: 5. června 2017
.................................
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