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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání považuji za průměrně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předložená práce splňuje zadání. Jako vývojový kit byl v práci zvolen kit Xilinx ZC702. Tento kit ovšem obsahuje

čip se stejným mikroprocesorovým jádrem (ARM Cortex-A9 MPCore) jako obsahují v zadání uvedené kity.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je velice dobrá, čitatel se velice dobře orientuje v textu, jednotlivé kapitoly

hezky navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Typografická a jazyková stránka práce je dobrá. V práci byl nalezen jen jediný překlep. Pro ještě lepší zlepšeni

čitatelnosti by bylo vhodnější pro některé zkratky či výrazy volit jiný font.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Studijní prameny, kterých je až 40, jsou voleny s ohledem na téma práce vhodně. Citace jsou uvedeny tak, aby

jasně odlišily vlastní výsledky od těch převzatých.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledkem práce je obecná, funkční a dále pomocí modulů rozšiřitelná knihovna pro měření různých parametrů

systému spolu s možnosti prezentací naměřených výsledků. Úroveň tohoto řešení je standardní.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci spíše kompilačního charakteru. Vyvinutá knihovna je zobecněním již existujících přístupů pro

měření různých parametrů systému. I tak ale může přinést pro uživatele určité vylepšení v podobě centrálního
místa pro měření a zobrazení parametrů. Navíc je práce doplněna některými zajímavými měřeními, které byly
vykonány pomocí nové knihovny.

9. Otázky k obhajobě
 V závěru práce uvádíte, že jedním z možných rozšíření knihovny je přidání detekce neoptimálního

nastavení operačního systému Linux. Máte už nějakou představu jak takovéto "neoptimální" nastavení
vůbec detekovat?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Jedná se o zadání standardní obtížnosti, které bylo zpracováno standardně. Proto navrhuji hodnocení stupněm

dobře (C).

 

V Brně dne: 27. května 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

