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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání práce považuji za vysoce obtížné s ohledem na to, že vyžadovalo nastudování a pochopení několika

vědeckých článků zabývajících se teorií, která není na FIT běžně vyučována a která je vysoce náročná i pro
odborníka zabývajícího se danou oblastí. Osobně jsem příslušné články studoval a považuji jejich obtížnost za
nadprůměrnou v porovnání s ostatními články, s nimiž se lze v příslušné oblasti formální analýzy a verifikace
setkat (přičemž ani průměrné články z dané oblasti nebývají na pochopení příliš snadné). Studentka musela
přitom uvedené práce opravdu pochopit, aby je mohla v práci shrnout a navázat na ně.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno a bylo při tom dosaženo výsledků, které jsou z hlediska stavu poznání v dané oblasti

zajímavým východiskem pro další výzkum.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí. Veškerý zahrnutý text má svou informační hodnotu a místy je text vysoce

zhuštěný použitými formálními zápisy. V některých pasážích by bylo vhodné doplnit výrazně více intuitivních
komentářů a příkladů.

4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má logickou strukturu, jednotlivé části na sebe velmi dobře navazují.

V práci je použito velké množstvích formálních zápisů, jejichž použití je ale pro text nezbytné, neboť neformální
popis by byl v případě tak složitých metod, jako jsou ty v práci popisované, vždy příliš vágní. Vysoce oceňuji to,
že studentka byla schopna tyto zápisy použít, byť musím konstatovat, že se v nich dopustila celé řady překlepů.
Jako příklady takových překlepů je možno uvést např. prohozenou definici vzhůru a dolů uzavřených množin či
vstupních a výstupních množin míst v Petriho sítích.

Jako problematičtější vidím popis Algoritmu 5, který je součástí vlastního přínosu studentky. Přijde mi, že
intuitivní popis algoritmu neodpovídá jeho formalizaci: Je např. opravdu nutné testovat podmínku uvedenou v
prvním příkazu if?  Neměly by nově přidávané hrany spíše být (v,* t_i) a (* t_i, x) pro patřičná x? Začíná
algoritmus opravdu z abstrakce špatných stavů, nebo přímo z nich? Je škoda, že v textu není popsána vazba
běhu uvedeného algoritmu na obrázek 6.3. Pokud by zde bylo explicitně rozebráno několik kroků, vše by se
zřejmě vyjasnilo.

Dosti nejasný mi přijde také obsah sekce 7.6. Je škoda, že v něm uvedené popisy algoritmy nejsou doplněny
pseudokódem, k němuž by se vázalo příslušné neformální (či poloformální) vysvětlení, ideálně doplněné ilustrací
běhu zmíněných algoritmů ve formě obrázku a s ním spojeného komentáře.

Nicméně s ohledem na velmi vysokou obtížnost prezentované problematiky hodnotím na hranici stupně B.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je sázena v LaTeXu na velmi solidní úrovni. Text práce je psán anglicky. V textu se vyskytují překlepy a

méně srozumitelná místa, nicméně obecně je úroveň použitého jazyka slušná. Použití angličtiny si přitom zaslouží
vyzdvihnutí.

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Studentka nastudovala několik vysoce náročných vědeckých prací, jejichž obsah shrnula a navázala na něj.

Výběr studijních pramenů je zcela relevantní. Příslušné práce jsou patřičně citovány.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup má charakter prototypu a není příliš rozsáhlý. Jedná se ovšem o implementaci velmi náročných

algoritmů a vyzdvižení si zaslouží již samotný fakt, že studentka dokázala přejít od abstraktního formálního
zápisu prezentovaného v nastudovaných článcích k fungující implementaci. Experimentální výsledky, které
studentka získala, jsou přitom velmi zajímavým a cenným podkladem a motivací pro další výzkum v dané oblasti.

8. Využitelnost výsledků
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 Práce prezentuje jednak kompilaci nedávných, vysoce náročných vědeckých výsledků a jednak nové originální

myšlenky a výsledky. Tyto výsledky, jak již bylo uvedeno výše, představují významnou motivaci a základ pro
další výzkum v dané oblasti.

9. Otázky k obhajobě
 1. Vysvětlete, zda jsou opravdu v zápisu Algoritmu 5 výše uvedené chyby, a případně je korigujte.

2. Vysvětlete, jak souvisí Váš text v prvním pojmenovaném odstavci sekce 7.6 se vztahem 4.10.
3. Je-li to rozsahově možné (rozsah v rámci 1 slajdu), uveďte pseudokód odpovídající druhému

pojmenovanému odstavci v sekci 7.6.
4. Platí vždy, že práce s menšími invarianty povede k efektivnější verifikaci?
5. Jak souvisí růst světové populace s rychlostí počítačů (viz první věta úvodu)?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Hodnocení této práce není pro mne snadné. Problematika, kterou se práce zabývá, je vysoce náročná a je

obdivuhodné, že studentka zvládla v rámci přípravy své diplomové práce pochopit články, z nichž vychází. To, že
je opravdu chápe, jsem si přitom ověřil i v přímém kontaktu se studentkou. V diplomové práci jsou navíc
prezentovány i nové myšlenky a experimentální výsledky, které jsou bezesporu motivací a přínosem pro další
výzkum v dané oblasti (a po jejich dalším rozpracování mohou vést k publikaci na prestižních mezinárodních
konferencích). Vyzdvižení si zaslouží také to, že studentka napsala text v angličtině a že se nebála velmi, velmi
komplikovaných formálních konstrukcí. Studentka také práci úspěšně prezentovala na studentské soutěži
Excel@FIT. Nicméně v textu práce je přece jen nezanedbatelný počet chyb a nepříliš srozumitelných pasáží.
Proto hodnotím práci stupněm B a 85 body. Ovšem v případě, že se studentka zhostí prezentace své práce
výborným způsobem a zodpoví patřičně i výše uvedené dotazy, je dle mého názoru možno známku zlepšit s
ohledem na náročnost a perspektivu její práce.

 

V Brně dne: 14. června 2015
  .................................
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