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1. Informace k zadání
 

Zadání práce bylo nadprůměrně náročné z následujících důvodů: (1) Bylo zapotřebí nastudovat vysoce netriviální
metody formální analýzy programů, které jsou do značné míry stále předmětem aktivního výzkumu. (2) Student se
musel úzce seznámit s jedním z pokročilých nástrojů implementujících formální analýzu programů s dynamickými
datovými strukturami, konkrétně nástrojem Predator, který byl během několika předchozích let vyvinut ve skupině
VeriFIT, a to včetně řady jeho implementačních detailů. (3) Práce vedla na komplexní návrh softwarové
architektury nástupce nástroje Predator, která má umožňovat nejen efektivní analýzu, ale také snadnou
rozšiřitelnost do budoucna, což jsou požadavky, které rozhodně není snadné skloubit. Jako vedoucí práce mohu
potvrdit, že jsem při diskuzích navrhovaného řešení se studentem sám získal řadu nových zkušeností s použitými
metodami a technologiemi.

Zadání práce bylo dle mého názoru splněno a vytvořené prostředí vytváří velmi dobrý odrazový můstek pro další
vývoj nástrojů pro formální analýzu programů ve skupině VeriFIT. Mimo to v rámci studijní fáze student výrazně
přispěl k doladění nástroje Predator, které napomohlo jeho vítězství v příslušných kategoriích mezinárodní soutěže
ve verifikaci software SV-COMP v letech 2016 a 2017, což také vedlo k publikaci krátkého soutěžního článku na
prestižní mezinárodní konferenci TACAS.

Práce navazuje na předchozí aktivity studenta v rámci projektové praxe na FIT VUT v Brně. M. Kotoun v rámci své
bakalářské práce spolupracoval s jiným studentem (M. Charvát), který absolvoval projektovou praxi v
akademickém roce 2016/17. Aktivity M. Charváta M. Kotoun do značné míry řídil, což také pozitivně vypovídá o
jeho schopnostech.

2. Práce s literaturou
 

Student byl schopen nastudovat potřebnou literaturu a patřičně ji využít. Řadu potřebných zdrojů, zejména z oblastí
potřebných pro implementaci jím vyvíjeného nástroje, si byl schopen sám aktivně dohledat.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 

Student pracoval po celou dobu velmi aktivně. Pravidelně komunikoval jak se mnou tak i s dalšími členy skupiny
VeriFIT (zejména dr. Peringerem) a také s projektovým studentem M. Charvátem, na jehož vedení se podílel. To
platilo i v letním semestru, který student strávil v rámci programu Erasmus na Islandu, a kdy bylo nutno konzultovat
přes Skype. Na konzultace byl student vždy připraven. Byl schopen samostatně navrhnout sofistikovaná řešení
řady náročných problémů a byl schopen se vyrovnat s řadou překážek, které se během práce objevily. V rámci
dolaďování staršího nástroje Predator a jeho účasti v mezinárodní soutěži SV-COMP byl schopen komunikovat i s
mezinárodní komunitou výzkumníků zapojených do této soutěže.

4. Aktivita při dokončování
 

Dokončení práce, zejména sepisování technické zprávy, bylo komplikováno studentovým pobytem na Islandu. S
ohledem na to bylo odevzdání posunuto až na pozdější termín. Vůči tomuto termínu pak již byla práce dokončena
včas a obsah práce byl patřičně konzultován. Sepisování technické zprávy přitom bylo z mého pohledu pro
studenta zvláště náročným úkolem. Nicméně i v tomto ohledu učinil dle mého názoru student značné pokroky,
přestože prostor pro další zlepšení zda zajisté je.

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

5. Publikační činnost, ocenění
 

Jak již bylo zmíněno výše, v rámci studia nástroje Predator při přípravě na svou bakalářskou práci se student
podílel na doladění tohoto nástroje a jeho účasti v soutěži SV-COMP, což pomohlo získání dvou zlatých medailí z
této soutěže v letech 2016 a 2017. Student se také podílel na krátkém článku o účasti nástroje Predator v soutěži
SV-COMP'16, který vyšel ve sborníku prestižní konference TACAS'16. Řešení navržené studentem pak bylo
prezentováno na studentské soutěži Excel@FIT 2017. Vytvořený nástroj je navíc velmi solidním základem k vývoji
dalších nástrojů pro formální analýzu programů v rámci skupiny VeriFIT.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 

Navrhuji hodnocení stupněm A. Toto hodnocení zohledňuje výše popsanou vysokou náročnost zadání, aktivní a
kreativní přístup studenta i skutečnost, že bylo dosaženo výsledků významných pro další výzkum v rámci skupiny
VeriFIT. Toto hodnocení také přihlíží k tomu, že práce napomohla úspěchům nástroje Predator v soutěži SV-
COMP, a že studentem dosažené výsledky byly prezentovány na Excel@FIT 2017.

 

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

 

V Brně dne: 4. srpna 2017
.................................

podpis
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