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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o zadání obtížnějšího charakteru. Autor musel nastudovat způsob ovládání DMA jednotky PL330 na

více platformách a vytvořit pro tuto jednotku jaderný ovladač pro operační systém Linux. Tvorba jaderných
ovladačů přesahuje běžné znalosti studenta bakalářského studijního programu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je přibližně 36 normostran a je tedy v obvyklém rozmezí. Všechny části technické

zprávy jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je logicky strukturována. Rozsahy kapitol odpovídají zpracovanému tématu a pochopitelnost práce pro

čtenáře je velmi dobrá.
5. Formální úprava technické zprávy 82 b. (B)
 Typografická úroveň práce je dobrá, větší typografické prohřešky se v ní nevyskytují. Z drobnějších prohřešků se

například občas vyskytují jednopísmenné předložky na koncích řádků a překlepy. Po jazykové stránce je práce
rovněž kvalitní. Gramatické chyby se vyskytují zřídka. V některých případech se objevuje používání nevhodně či
příliš obecně zvolených slov. Celkově hodnotím formální úpravu zprávy jako mírně nadprůměrnou.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr studijních pramenů odpovídá praktickému charakteru bakalářské práce. Použité zdroje jsou pro práci

relevantní. Výtku bych měl k tomu, že odkazy na webové stránky jsou někdy uváděny v poznámce pod čarou a
jindy v seznamu literatury. V kapitole o procesorech ARM chybí odkazy na literaturu k uváděným tvrzením. Vyjma
výše uvedených výtek k výraznějšímu porušení citační etiky nedošlo.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Programové řešení je funkční a ve velmi dobré kvalitě. Vytvořené zdrojové kódy jsou velmi dobře komentovány.

Autor používá vhodně prostředky poskytované jádrem operačního systému. Licenční podmínky porušeny nebyly.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o praktickou práci, která rozšiřuje možnosti práce s DMA řadičem PL330 v operačních systémech

založených na jádře Linux.
9. Otázky k obhajobě
 Mohl by jste přehledně porovnat vlastnosti vašeho řešení s existujícími ovladači, které jste v práci zmínil?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem ke výborné kvalitě programového řešení a rovněž velmi dobré kvalitě textové části práce navrhuji

hodnocení stupněm B.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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