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Cílem práce byl návrh a implementace můstku mezi FUSE a nativním HelenOS VFS rozhraním. 

Hned v úvodu mne zaujalo, že jsou rovnou ve stručnosti vyjmenovány cíle, ale žádná motivace, 
proč by se daný problém měl řešit, tam není zmíněna. Takže vůbec není zřejmé, proč tuto práci 
vlastně předkladatel vypracoval. 

V první kapitole mělo být seznámení s pozadím, tj. v tomto případě s architekturou souborových 
systémů na HelenOS a s rozhraním FUSE. Kapitola byla opět velmi stručná. 

Druhá kapitola popisuje jeden z hlavních cílů diplomové práce, tj. analýzu a návrh můstku. Tato 
kapitola je extrémně stručná, jedná se o pět stránek, z čehož jedna je celostránkový obrázek. Např. u 
rozboru možností, které rozhraní FUSE využít, bylo každé možnosti věnováno tak pět vět, takže 
vůbec není zřejmé, proč se autor nakonec rozhodl tak, jak se rozhodl. Ještě stručnější je popis 
návrhových možností u blokových zařízení, kde jsou některé možnosti popsány jednou nebo dvěma 
větami.  
V třetí kapitole autor opět extrémně stručně popisuje svůj druhý hlavní cíl diplomové práce, tj. 
implementace prototypu můstku. 

Čtvrtá kapitolka, jinak se to nazvat nedá, protože je jen o málo delší než jedna strana, popisuje 
naportovaný FUSE exFAT systém souborů. 

Dost mě zarazila skutečnost, že v citované literatuře není ani jeden článek nebo kniha. Vše jsou jen 
nějaké on-line zdroje o jejichž trvanlivosti se dá diskutovat. 

Práce je psaná v angličtině, bohužel je to angličtina zcela nečitelná a špatná. Autor pravděpodobně 
neudělal ani korektury. 

Ačkoliv nejsem přítelem zbytečně natahovaného textu, v tomto případě musím konstatovat, že 
práce je extrémně krátká (26 stran bez příloh) a není v ní dostatek informací a zároveň postrádá i 
patřičnou hloubku. Jako taková nesplňuje požadavky kladené na diplomové práce na MFF UK a 
proto nedoporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě. 
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