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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, část týkající se testovacího modelu byla pojata poměrně obšírně, nad rámec požadovaný

zadáním.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Základní struktura práce je zvolena dobře, nejprve se popisují výchozí předpoklady, formalismy a technologie,

následně návrh a implementace simulátoru a nakonec testovací aplikace. Kapitoly věnující se návrhu jsou příliš
krátké a spíše měly být sloučeny s kapitolami o implementaci. Samotný text je informačně bohatý, hlavní záměr
práce však není z textu zřejmý. Podle zadání se dá usuzovat, že stěžejní je simulátor, text navazuje spíše dojem,
že hlavní částí je testovací aplikace.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Text obsahuje drobné jazykové nepřesnosti, které nemají vliv na čitelnost a pochopitelnost textu. Typografická

úroveň práce je velmi dobrá, výhradu mám k odkazování na obrázky a kapitoly z textu; často je odkaz uveden
pouze číslem a není na první pohled zřejmé, zda se jedná právě o obrázek nebo kapitolu. Vzhledem ke svému
rozsahu a řazení až na konec kapitoly by bylo vhodnější obrázky 6.1 až 6.2 dát do přílohy a do textu případně
pouze části, které jsou něčím podstatným zajímavé.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů není rozsáhlý, ale pro účely práce dostačující. Všechny prameny jsou citovány, student

odlišuje vlastní přínos od převzatých prvků.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Implementace je funkční a její rozsah odpovídá předpokladům zadání. Zdrojové kódy nejsou komentované,

některé části pouze velmi stručně, což snižuje jejich hodnotu pro budoucí využití. Student implementoval nad
rámec zadání generátor sítí (obrázků) zachycující aktuální stavy simulace.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je využitelná pro demonstraci možností aplikace formálních přístupů v řídicích systémech a jako takovou ji

hodnotím pozitivně.
9. Otázky k obhajobě
 1. U definic Petriho sítí uvádíte netradiční notaci, např. průsek a spojení místo průnik a sjednocení množin.

Mimo jiné uvádíte podmínku pro množiny míst P a přechodů T: P spojení T je prázdná množina, tj. množiny
P a T jsou prázdné. Vysvětlete vámi zvolenou notaci.

2. Stručně popište vlastnosti navrženého simulátoru z pohledu tvorby modelů distribuovaných řídicích
systémů.

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Student odvedl poměrně velký objem práce, navrhl a implementoval distribuovaný simulátor vysokoúrovňových

Petriho sítí pro řídicí systémy a vytvořil funkční model Petriho sítí pro reálnou aplikaci. Popis realizace simulátoru
a tvorby modelů je dobře zpracován.

Práce je nevyhraněná z pohledu hlavního záměru zadání. Podle zadání měl být realizován distribuovaný
simulátor a na testovací aplikaci ověřeny jeho vlastnosti. Práce popisuje podrobně testovací aplikaci
a vyhodnocení vlastností navrženého a implementovaného simulátoru je velmi stručná.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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