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Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat rozhraní hypervisoru Xen ve výzkumném 

operačním systému HelenOS. Samotné softwarové dílo jako součást odevzdané práce se jeví jako plně funkční a 

stabilní a v základních rysech splňující zadání práce. Přesto mám ale k předložené práci několik poznámek, které 

shrnují následující odstavce. 

Vzhledem k běžnému rozsahu diplomových prací je zřejmé, že implementovat kompletní Xen API by bylo 

příliš časově náročné – zadání práce tedy počítá s volbou vhodné podmnožiny API. Autor práce se v rámci řešení 

rozhodl pro implementaci těch částí Xen API, které jsou potřebné pro podporu běhu systémů v DomU. Přestože 

to je obecně jistě velmi vhodně zvolená a uzavřená podmnožina, není jasné, zda si tím autor příliš nezjednodušil 

práci. U mnoha základních částí Xenu, které v předložené práci nejsou nijak implementované, totiž autor 

argumentuje právě tím, že nejsou potřebné pro podporu DomU (přitom se ale jeví jako tvořící základ systému 

Xen). S tím souvisí i část zadání práce, která explicitně požaduje podporu nejen pro DomU, ale i pro Dom0 (jejíž 

podpora není v práci ani částečně řešena). To dále naráží na nejasný rozsah autorovy vlastní práce 

v implementační části – zdrojové kódy, na kterých nějak autor pracoval, jsou označené jeho jménem 

v komentářích. Z 250 kB takto označených zdrojových kódů je ale většina označena i jménem jiných autorů a 

není tedy nijak zřejmý skutečný rozsah autorových změn (navíc netriviální část mnoha souborů zabírá text 

s licenčním ujednáním). Toto vše vnímám jako nejzávažnější problém hodnocené práce. 

Samotný text práce je psaný pěkně, čitelně a je i dobře strukturován. Obsahuje ale stylistické a typografické 

chyby (ty hlavně způsobené nesprávným použitím textového editoru MS Word). To hlavní, co mi ale v textu 

schází, je alespoň nějaká analýza motivace práce a hlavních cílů. Pokud není jasný důvod reimplementace Xen 

API do HelenOS, tak není totiž možné ani dobře zhodnotit vhodnost některých autorových rozhodnutí ve 

směřování implementace (mimo jiné i výše zmíněné omezení na DomU). Lehce zvláštní mi přijde také převzetí 

úvodních kapitol z použité literatury (zdroje jsou sice korektně označené, ale struktura i obsah jsou v zásadě 

kompletně převzaté – i když přepsané do jiných vět) – nicméně to nepovažuji za nijak zásadní problém práce. 

I přes uvedené připomínky ale doporučuji, aby práce byla přijata jako diplomová a připuštěna k obhajobě.     
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