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Slovní hodnocení:
Naplnění cílri práce:
Stanovenécíle práce byly odpovídajícímzptisobem splněny.
BakaláŤskápráce se zabyvá návrhem a vlastní realizaci elektronického switche. BP byla vytvoŤenave spolupráci
s firmou Starmon s.r.o, kde je switch dá|e vylžíván.
V teoretickéčásti práce se student věnuje zevrubnémupopisu ethernetu,ISo/oSI modelu a popisu síťovych
na
prvk se zaměŤenímna switche. Součástíteoretickéčástije podrobně zpÍacovanárešeršedostupnych Ťešení
trhu a jejich porovnání z hlediska parametrri a ceny (pokud byla k dispozici). Vysledkem rešeršeje fakt, že
elektronicky switch dostupnych parametrri na trhu není či jsou drahé. Poslední část je věnována vyběru
vhodnéhochipu použitéhopro vyvoj vlastního elektronického switche.
Praktická část,která pŤedstavujevětšinu BP je zpracována na dobré a podrobné rirovni. V rivodu je zobrazeno
blokové schémanavrŽenéhoelektronickéhoswitche, kterénásleduje návrhem jednotlivych částí:napájecí zďroj,
pŤipojení vlastního chipu, signálovy transformátor, pŤipojení SFP modul . Následuje kapitola s vlastním
návrhem desky plošnych spoj (4 vrstvá) a její osazení'Poslední částje věnována oŽivování,měŤenía testování
elektronickéhoswitche.

Loeická stavba a stvlistická ríroven práce:
BakaláŤská práce je členěna do 2 kapitol. Grafická írroveř práce je na dobré ťrrovni.V práci se vyskytrrjí
stylistickéchyby či méněsrozumitelnéformulace.

Vvužití záměrri. námětri a návrhri v praxi:
Prakticky pŤínosBP je dánvyžitím nawhovanéhoelektronickéhoswitche ve ťrrměStarmon s.r.o.' na jejichž
popud byl switch navrhován. BakaláŤ je v tétofirmě zaměstnán.

Pňínadnédalšíhodnocení ípŤipomínkvk práci)
Student pracoval velice samostatně,aktivně hledal Ťešení
vzniklych problém a neustále se snaŽil vylepšovat
danézaÍízení.

otázky k obhajobě (max. 2):
1. Jakf je rozdíl mezi teoretickou a reálnou propustností elektronické switche?
2. Na straně 40 popisujete driležitostnákresu cesty diferenciálních párri. Jak jste tento problém Ťešil
ve svémnávrhu?
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