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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je obtížnějšího charakteru, přičemž vyžaduje podrobné znalosti procesoru ARM Cortex-A9 a jádra

operačního systému Linux.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Diplomová práce má přibližně 57 normostran. Všechny části práce jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.

Pouze testování a vyhodnocení dosažených výsledků by mohlo být důkladnější - mohla být provedena nějaká
měření (např. propustnosti komunikace mezi jádry CPU v režimu AMP).

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická práce je logicky strukturována. Autor postupuje od úvodu do problematiky asymetrického

multiprocessingu (AMP), přes popis možností procesoru ARM Cortex-A9, SoC FPGA čipu Cyclone V, až po
popis portace OpenAMP na platformu SoC FPGA Cyclone V včetně popisu aplikace používající AMP.
Pochopitelnost práce pro čtenáře je dobrá.

5. Formální úprava technické zprávy 86 b. (B)
 Práce je psána v anglickém jazyce. Po jazykové stránce je poměrně kvalitní, vyskytují se v ní občas gramatické

chyby a místy nevhodný slovosled. Po typografické stránce je práce rovněž poměrně kvalitní. Typografické
prohřešky se vyskytují poměrně zřídka a nejsou příliš vážné. Vzhledem k napsání práce v anglickém jazyce
hodnotím celkově jako nadprůměrnou práci.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 V práci jsou použity převážně elektronické zdroje, což odpovídá praktickému charakteru práce. Zdroje je možné

považovat za relevantní k tématu práce. Všechny převzaté prvky jsou v práci jasně odlišeny od autorových
myšlenek či úvah.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup je dokončen a funkční. Autor využil platformu OpenAMP pro realizaci demonstrační aplikace

AMP. Tato platforma nepodporuje čip Altera Cyclon V a student tedy musel provést portaci platformy na tento
čip. Jako demonstrační aplikace byla použita upravená demonstrační aplikace pro násobení matic poskytovaná
platformou OpenAMP. K porušení licenčních podmínek nedošlo.

8. Využitelnost výsledků
 Práce rozšiřuje možnosti platformy OpenAMP o podporu nového čipu Altera Cyclone V.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Souhrnně hodnotím stupněm velmi dobře (B). Práce je obtížnějšího charakteru a je vypracována nadprůměrně

kvalitně v anglickém jazyce, proto hodnotím práci souhrnně jako velmi dobrou.
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