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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání patří k obtížnějším díky 1) náročnosti problematiky kombinující testování, dynamickou analýzu, a techniky

jako genetické programování a 2) také díky nutnosti velmi dobrého porozumění komplikovaným nástrojům.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah cca 50 stran přesahuje obvyklé rozmezí. Text je na můj vkus někdy zbytečně rozvláčný, ale je

smysluplný a kvalitní.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práca je napsána dobře a čtivě. Některé technické pasáže by mohly být prezentovány lépe, některé pasáže by

mohly být stručnější, ale celkově hodnotím kvalitu textu jako nadrpůměrnou.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psána slovensky, je typograficky a jazkykově na dobré úrovni. Obsahuje menší množství překlepů.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Student pečlivě cituje velké množství relevantních zdrojů.
7. Realizační výstup 82 b. (B)
 Výstup, nové heuristiky pro vkládání šumu, je kvalitní a splňuje zadání.

Měření a jejich analýza jsou adekvátní a byly provedeny pečlivě.
Navržené heuristiky jsou poměrně jednoduché a je škoda, že na základě prvních testů nebyly dále rozvýjeny.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou potenciálně využitelné v dalším výzkumu testovacích nástrojů a technik probíhajícím ve skupině

VeriFIT.
9. Otázky k obhajobě
 Jak si vysvětlujete neočekávané naměřené hodnoty heuristiky simpleModulo?

Jak by bylo možé to prozkoumat podrobněji a jak by bylo možné tohoto fenoménu využít?
10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Práce byla poměrně náročná, výstup je zpracován na velmi dobré nadstandardní úrovni. Dokázal bych si

představit více enrgie věnované somatnému vývoji heuristik. I když se proto kloním k hodnocení B, nebyl bych
proti tomu, aby student dostal šanci zabojovat o A.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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