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Téma diplomové práce pana Baryshnikova se pojí k evropskému projektu HERCULES, který je

řešen na našem pracovišti. V projektu vyvíjímemechanismy a algoritmy pro zlepšení determinismu

doby běhu kódu namoderních vícejádrových vestavných počítačích pro spolehlivé aplikace typu sa-

mořiditelná auta. Těžiště projektu jsou softwarová řešení implementovaná v hypervizoru, ale uká-

zalo se, že tato řešení mají relativně velké režijní náklady a proto dostal pan Baryshnikov za úkol

prozkoumat alternativní cestu – řešení s využitím programovatelné logiky (FPGA) integrované v ně-

kterých hardwarových platformách.

Zadání diplomové práce řadím ke složitějším, zejména kvůli tomu, že se jednalo o práci s novým

a velmi složitým obvodem (Xilinx Zynq Ultrascale) a že s programovatelnými obvody FPGA máme

v naší skupině omezené zkušenosti. Student musel k vyřešení úlohy nastudovat velké množství do-

kumentace (mnohé potřebné manuály mají přes tisíc stránek), zorientovat se v ní a propojovat in-

formace z různých dokumentů. Získané informace pak ověřoval na reálném hardwaru pomocí expe-

rimentů. Několikrát se bohužel stalo, že jsme se vydali „slepou cestou“ a tak spousta vykonané práce

přišla vniveč. Výsledná implementace je sice poměrně jednoduchá a zdaleka se nejedná o finální ře-

šení, ale je to první částečně funkční prototyp, který demonstruje, že má smysl uvažovat o řešení

dané problematiky pomocí programovatelného hardwaru. Mohu konstatovat, že se jedná o dobrý

základ pro budoucí vývoj.

Se studentem se mi pracovalo velmi dobře. Na řešení pracoval rovnoměrně během celého roku

a postup jsme pravidelně konzultovali. Student pracoval samostatně a aktivně přicházel s nápady

a implementacemi různých dílčích kroků. Docela se divím, že diplomanta neznechutila dlouhá stu-

dijní fáze a vydržel pracovat s velkým nasazením i když se dlouho nedařilo zprovoznit i zdánlivě

jednoduchou funkcionalitu. To se bohužel podepsalo na přípravě textu diplomové práce. Byl psán

narychlo a je to na něm vidět. Jsem ale rád, že text vůbec vznikl a podařilo se v něm zachytit spoustu

cenných informací.

Osobně jsem s výsledkem spokojen a za pracovní nasazení bych byl ochoten hodnotit práci nej-

lépe jak jemožné, ale jsemsi vědom toho, že výslednýdokumentmá jisté rezervy a takovéhodnocení

by nebylo spravedlivé vůči jiným studentům. Práci tedy hodnotím stupněm B – velmi dobře.
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