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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání považuji za značně obtížně především z důvodu nutnosti pochopit netriviální problematiku dynamické

analýzy---přesahující bakalářské studium a vedoucí na nutnost čerpat z vědeckých článků. Řešení rovněž
vyžaduje efektivní implementaci v rámci dobře zavedeného frameworku a následnou experimentální evaluaci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozsahu (cca 81 normostran) a neobsahuje žádnou vatu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je dobře strukturovaná; kapitoly na sebe navazují a jsou pro čtenáře lehce pochopitelné. Výhradu bych měl

akorát k podkapitole o testování/experimentální evaluaci, která by mohla být vyčleněna do samostatné kapitoly.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je psána vysoce kvalitním jazykem, je velmi dobře pochopitelná a neobsahuje typografické či gramatické

prohřešky. Veškerá problematika je navíc dobře ilustrována příklady. Na druhou stranu může pro některé čtenáře
práce působit příliš technicky, a z mého pohledu by si zasloužila použití více spojek či příslovců, což by ještě
zvýšilo koherenci odstavců a vedlo k dokonalosti. A menší výhradu mám k méně formálnějším částem Algoritmu
2 (řádky 6, 10, 17 a 18) a použití \Leftrightarrow pro značení ekvivalence (vhodnější by byl např. \equiv).

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Práce cituje relevantní zdroje; není mi známo porušení citační etiky.  Studentka necituje internetové zdroje, ale

především relevantní monografie či vědecké články, z nichž řadu bylo nutné pochopit.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Implementace je funkční, kód je dobře komentovaný a dodržuje stylové konvence frameworku Anaconda.

Analyzátor je řádně otestován sérii testů. Části, jež nejsou produktem studentky, jsou řádně označeny.
8. Využitelnost výsledků
 Práce demonstruje použitelnost v praxi nalezením dvou porušení atomicity v prohlížeči Chromium. Výsledná

realizace má skvělé výsledky a výrazně snižuje počet chybových hlašení na minimum (a tedy hlásí pouze reálné
chyby). Takto navržené řešení je pak aplikovatelné v praxi, např. v rámci průběžné integrace. Současně jsou
výstupem práce dvě publikace: short paper na konferenci Excel@FIT a společný tool paper v recenzním řízení.

9. Otázky k obhajobě
 1. Bylo by možné pomocí CVP analyzovat kontrakty nad STL kontejnery (např. std::vector)? Co by bylo

nutné dodělat pro podporu těchto typů?
2. Analyzátor je stále dost závislý na uživateli, který je nucen specifikovat kontrakty manuálně. Je teoreticky

možné tyto kontrakty automaticky syntetizovat? 
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Práci slečny Mužikovské považuji za skutečně excelentní. Studentka byla nucena nastudovat netriviální

problematiku a navrhnout efektivní řešení aplikovatelné na reálné projekty, což zvládla skutečně precizně. Navíc
své řešení i zdokumentovala ve formě dvou, byť krátkých, článků a rovněž prezentovala formou plakátu na
konferenci Excel@FIT, kde byla i řádně oceněna. Proto navrhuji hodnocení výborně a současně doporučuji
práci navrhnout na Cenu Děkana za BP a studentku navrhnout na Cenu Zdeny Rábové.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
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