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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání A
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Študent sa zoznámil s meraním latencie sieťovej CAN komunikácie a vykonal meranie na systéme ESP s
ovládačom NuttX. Ďalej rozšíril ovládač CTU CAN FD o zber časových značiek.

Splnění zadání B
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadanie bolo splnené až na posledný bod, ktorý bol nahradený iným adekvátnym meraním.

Zvolený postup řešení B
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
K zvolenému postupu riešenia nemám výhrady.

Odborná úroveň B
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Celkovo sa diplomová práca radí do kategórie jednoduchších z hľadiska množstva obsahu. Pre jej vypracovanie však boli
potrebné rozsiahle znalosti (jadro Linuxu, ovládače) s pokročilou schopnosťou programovania v C, ktoré musia byť pre
takúto prácu značne nadštandardné v porovnaní s programovaním v obdobných prácach (napr. růze bare-metal platformy
kde sa programujú mikrokontroléry). Veľmi kladne hodnotím snahu ovládač začleniť do Linux mainline a komunikáciu so
správcami CAN subsystému. Študent tak nadobudol skúsenosti z komerčného state-of-the-art review procesu, ktorého
kvalita je veľmi vysoká.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
K formálnemu spracovaniu nemám výhrady.

Výběr zdrojů, korektnost citací A
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
K výberu zdrojov a citovaniu nemám výhrady.

Další komentáře a hodnocení
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Kvalita vytvoreného riešenia je dostatočná a v prípade zaradenia do hlavného stromu OS Linux, bude rozšírenie ovládača o
zber časovej značky pravdepodobne súčasťou miliónov zariadení v budúcnosti. Z praktického hľadiska je to důležitý výstup aj
keď nie je priamo aplikovaný vo vedeckej publikácii.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Záverečná práca je vypracovaná profesionálne, aj keď je kratšieho rozsahu. Pre zlepšenie by som doporučil
vyskúšať analyzovať aj iné zdroje latencie ako ovládač / plánovač operačného systému. V oboch riešeniach bude
latencia ovplyvnená aj zložitosťou HW na ktorom OS beží (napr. frekvencie CPU/zberníc, zložitosť pamaťového
systému, atd.), aj keď tento príspevok bude pravdepodobne veľmi malý v porovaní s latenciou OS. Miernu výhradu
mám voči nenastaveniu webového serveru s automatizovaným meraním takejto latencie (posledný bod), práca by
bola dostupnejšia pre laikov v danej problematike, pretože by sa mohli na meraciu zostavu pozrieť “online”.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B
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