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Cílem diplomové práce pana Veselého bylo navrhnout a implementovat zvukový subsystém pro 
operační systém HelenOS, jehož součástí by byla vrstva ovladačů zvukových zařízení (ve smyslu 
PCM) integrovaná do existujícího subsystému ovladačů zařízení, moderně navržený zvukový server 
a programátorské rozhraní koncových klientů pro práci se zvukem (včetně jednoduchých ukázek 
použití).

Text  práce  začíná  popisem  základních  konceptů  zvukového  subsystému  a  příklady  reálných 
implementací  subsystémů  zvukových  ovladačů,  zvukových  serverů  a  API  v  některých  jiných 
operačních systémech. Na základě tohoto přehledu a rozborů kladů a záporů existujících přístupů 
autor následně navrhuje vlastní softwarovou architekturu pro systém HelenOS.

Samotný popis implementace je poté již relativně stručný a přímočarý. Je velká škoda, že se autor 
v průběhu  práce  rozhodl  rezignovat  na  část  požadavků  ze  zadání  (i  z  vlastního  seznamu  cílů 
v úvodu textu) a neimplementovat podporu pro standardní zvuková zařízení sběrnice USB. Jako 
důvod  tohoto  rozhodnutí  autor  uvádí  nutnost  rozsáhlých  změn  v  infrastruktuře  USB ovladačů 
systému  HelenOS  pro  optimální  implementaci  podpory  USB  zvukových  zařízení.  Bohužel 
předpokládaný rozsah a časovou náročnost těchto nutných změn neuvádí, což argumentaci poněkud 
ubírá  na  váze.  Celkový  důsledek  je  ten,  že  implementaci  zvukového  subsystému  je  možné 
demonstrovat pouze na dnes již poněkud archaickém Sound Blasteru 16.

Zdrojové kódy implementace jsou kvalitní a dobře komentované, i když jejich výsledný rozsah je i 
v daném kontextu oproti obvyklým nárokům na diplomové práce lehce podprůměrný. Z pohledu 
funkčnosti lze mít k implementaci také drobné výhrady – občasné přeskakování a rušivé zvuky i při 
přehrávání  jediného  zvukového  proudu  v  QEMU/KVM  na  výkonově  nepochybně  dostatečně 
dimenzovaném hardwaru. Architektura implementace se však jeví být navržena dobře.

Textu práce lze po jazykové stránce vytknout drobné nedostatky, které však zásadně neovlivňují 
srozumitelnost. Stylisticky je text strukturován standardně.

I přes již uvedené nedostatky předložená diplomová práce dostatečně prokazuje autorův vhled do 
předmětné problematiky a programátorské schopnosti. Proto ji doporučuji k obhajobě.
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