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1. Assignment comments
 Práce nenavazuje přímo na předchozí projekty, ale do jisté míry vychází ze zkušeností skupiny VeriFIT s knihovnou

Microsoft AutomataDotNet a z aktuální spolupráce s M. Veanesem z Microsoft Research (MSR) Redmond, jenž je
autorem této knihovny. Práce je nadprůměrně náročná tím, že kombinuje nutnost zvládnutí pokročilých poznatků
a metod z oblasti symbolických automatů a převodníků, abstraktního regulárního model checkingu a využití
automatů v oblasti analýzy bezpečnosti programů. Zadání práce bylo dle mého názoru splněno, byť je samozřejmě
možno vytvořený nástroj dále zdokonalovat v mnoha různých směrech. To ale bylo očekáváno již na začátku
práce. Jako pozitivum proto vidím, že student se při návrhu svého nástroje snažil zohlednit možnost jeho dalšího
rozvoje.

2. Literature usage
 Student byl schopen nastudovat a využít i poměrně komplikované práce výzkumného charakteru. Relevantní práce

si byl schopen sám vyhledat nad rámec prací mnou doporučených.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Student při řešení diplomové práce projevoval značnou dávku samostatnosti a invence. Byl schopen přicházet

s elegantními řešeními poměrně komplikovaných problémů. Studentova aktivita bohužel ale nebyla vyrovnaná:
období velmi vysoké aktivity se střídala s obdobími, kdy byl pokrok malý či žádný. V důsledku toho práce
nedosáhla úrovně, na kterou by jinak student svými schopnostmi dosáhnout mohl. Celou situaci navíc
zkomplikovala opatření spojená s COVID-19, která vedla k nutnosti diskutovat online značně technicky
komplikované záležitosti, které se opravdu bez strávení společného času u tabule řeší jen velmi těžko a zdlouhavě.

4. Assignment finalisation
 S ohledem na skutečnosti zmíněné již výše byla práce bohužel dokončována na poslední chvíli i přesto, že bylo

využito odkladu odevzdání. To se projevilo zvlášť výrazně na kvalitě textu práce. S ohledem na komplikace
způsobené reorganizací různých aktivit na fakultě kvůli COVID-19, na zpoždění při dokončování práce a s ohledem
na můj nástup na dovolenou jsem text práce viděl jen ve velmi omezené míře.

5. Publications, awards
 Práce nebyla publikována. Vytvořený nástroj ale představuje dle mého názoru užitečný přínos pro další výzkum

členů skupiny VeriFIT v oblasti analýzy programů s řetězci a pro další spolupráci s M. Veanesem z MSR.
V současné době je již přijat projektový student, který by se měl dalším rozvojem knihovny zabývat.

6. Total assessment very good (B)
 Přes výše zmíněné problematické aspekty práce (nevyrovnaná aktivita, problémy v textu práce) navrhuji

hodnocení stupněm B. Toto hodnocení vychází z náročnosti řešeného problému, z potenciálu vytvořeného nástroje
pro další rozvoj a z invence studenta při řešení poměrně komplikovaných problémů (jak na koncepční, tak i
implementační úrovni). Toto hodnocení by měl student podpořit excelentní presentací jím dosažených výsledků.

  
In Brno 18 August 2020

 Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
supervisor
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