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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání vyžaduje komplexní pochopení problematiky vztahu hardware a s ním spojených návaznosti na vnitřní

struktury a algoritmy jádra operačního systému Linux.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled with serious reservations
 Body dle zadány byly sice splněny k práci ze však mít jisté výhrady jak bude rozvedeno dále. 
3. Length of technical report within minimum requirements
 Technická zpráva je svým rozsahem na dolní hranici. Teoretická část je zpracována dobře avšak popis

implementace, testování a diskuse nad výsledky by si jistě zasloužily mnohem více prostoru. Student, při osobní
konzultaci, předvedl zdrojové kódy a diskutoval výsledky práce. Popsal rovněž obtíže které vznikly v průběhu
implementace v důsledku nedostatečné či neaktuální dokumentace a chyb ve stávajícím frameworku XDP. Je
škoda, že výše uvedené nebylo diskutováno i v technické zprávě.

4. Presentation level of technical report 75 p. (C)
 Technická zpráva je členěná do přehledných logických celků. V první části student seznamuje čtenáře se

základními a technologiemi které pak využívá v  praktické části.  Kladně hodnotím, že je práce psána
v anglickém jazyce. 

5. Formal aspects of technical report 65 p. (D)
 Z formálního hlediska je práce průměrná. Student doprovází obrázky a  tabulky krátkým komentářem vztahujícím

se k jejich obsahu. Z hlediska přehlednosti by neuškodilo odlišit tučným fontem alespoň číslování těchto entit.
Zcela chybí seznam obrázku a tabulek. 

6. Literature usage 75 p. (C)
 Autor uvádí všechny relevantní zdroje. Vzhledem k charakteru práce a  technologii XDP, která je stále ve fázi

bouřlivého vývoje je použita řada on-line zdrojů. Bylo nutné rovněž přistoupit ke studiu zdrojových kódu
frameworku XDP.

7. Implementation results 59 p. (E)
 Realizačním výstupem práce jsou zdrojové kódy filtrační jednotky využívající framework XDP. V další fázi bylo

provedeno otestování a porovnání vytvořené filtrační jednotky s obdobnými nástroji. Z tohoto hlediska lze mít
k práci největší výhrady. Z popisu výsledků v technické zprávě není z  zřejmé v čem byl vlastně přínos vytvořené
implementace a jak se odlišuje od stávajících nástrojů.

8. Utilizability of results
 Výsledky práce jsou dobře využitelné v praxi.
9. Questions for defence
 V textu je uvedeno, že vytvořená filtrační jednotka je omezená na 512 záznamů. Z čeho to omezení vyplývá?

Jaké změny by bylo nutné v systému provést aby kapacita počtu záznamů byla větší?
10. Total assessment 60 p. satisfactory (D)
 Student zpracovával náročnější zadání a i přes obtíže s nově vyvíjejícím se frameworkem XDP se mu podařilo

realizovat funkční implementaci a tu porovnat s dalšími řešeními. Dosažené výsledky i průběh implementace
však byly v práci diskutovány velmi omezeně. Student sice doplnil a objasnil informace na osobní konzultaci
avšak tyto informace měly být obsaženy v technické zprávě. Z toho důvodu navrhují hodnocení D. 
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