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Linux je jedním z největších open-source projektů a najdeme ho v miliónech zařízení po celém světě.
Přestože se na jeho vývoji podílí stále větší počet lidí a mnozí z nich se starají o zvyšování jeho kva-
lity, stále existují místa, kde má vývojový model Linuxu rezervy. Jak připouštějí sami Linuxoví vývo-
jáři, jedním z takových míst je sledování výkonnosti a zejména pak výkonnostních regresí, tj. situací,
kdy dojde k nechtěnému snížení výkonu v důsledku změny nebo přidání nějakého kódu. Práce pana
Kočího směřuje ke zmírnění tohoto nedostatku. Cílem je automaticky měřit výkon a pomocí sofisti-
kovaného zpracování výsledků získávat detailnější informace o výkonosti Linuxu.

Pan Kočí pracoval velmi samostatně. Na začátku byl seznámen s cílem práce a byl mu nastíněn
možný způsob řešení. Poté se student pustil do práce a začal přicházet i s vlastními nápady. Konzul-
tace byly vždy konstruktivní. První částí práce bylo vytvoření převodníku z jazyku Kconfig na SAT
problém. Zde bych měl ke studentovu postupu drbnou výtku a to, že začal vyvíjet vlastní převod-
ník, místo aby použil nebo upravil existující převodník v nástroji Undertaker. Výsledkem bylo, že se
implementací převodníku strávila většina času a na vlastní experimenty a vyhodnocení výsledků už
ho moc nezbylo.

Dalším menším nedostatkem práce je kvalita autorova písemného projevu. Myslím, že konečná
verze textu práce nakonec dopadla docela dobře, ale do budoucna bych chtěl studentovi doporu-
čit, aby na psaní kladl větší důraz. Byla by totiž škoda, kdyby kvalitní technické dílo vypracované
bystrým studentem bylo špatně hodnoceno jenom kvůli nekvalitní dokumentaci.

Výsledkem práce pana Kočího je plně funkční nástroj u kterého počítám se s jeho dalším vývo-
jem. Ačkoli autor v závěru zmiňuje, že výsledky nejsou ideální, já jsem něco podobného očekával
a věřím, že při jiných experimentech, nebo při drobné změně vyhodnocovacího algoritmu získáme
navrženým postupem zajímavé a užitečné výsledky.

S prací jsem tedy spokojen a navrhuji ji hodnotit stupněm B – velmi dobře.
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