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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Studenka měla za úkol nastudovat problematiku testování vícevláknových programů. Zadání shledávám velmi

obtížné i vzhledem k nedostatečné dokumentaci k programu Maple a minimu komentářů ve zdrojovém kódu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. Některé body studentka splnila nad rámec, jako například identifikovala více

slabých míst v programu Maple a dále vybrala dvě slabá místa, která se pokusila eliminovat různými způsoby.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Jednotlivé problematiky jsou srozumitelně a

výstižně popsány bez zbytečného rozepisování. Je zde jeden menší nedostatek u Přílohy A (str. 33), kde
studentka popisuje tabulky a uvádí, co jednotlivé sloupce tabulek znamenají. Popis jednoho sloupce tu však
chybí.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce byla vyhotovena za použití nástroje LaTex a je psána ve slovenském jazyce. Práce je přehledná a dobře

čitelná s minimálním množstvím chyb. Gramatiku slovenského jazyka nehodnotím.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury má 13 položek. Výběr literatury je na odpovídající úrovni.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Studentka identifikovala vice slabých míst než bylo požadováno v zadání, což nebylo jednoduché vzhledem k

absenci dokumentace netriviálního programu. Dále sestavila sadu testových programů, na kterých porovnala více
způsobů eliminace vybraných slabých míst nástroje Maple. Vytvořila návod k zopakování a zpracování
experimentů, vytvořila skripty pro zpracování dat a modifikovala jednotlivé části nástroje Maple. Dodaný program
byl na velmi dobré úrovni a může být využit pro další výzkum.

8. Využitelnost výsledků
 V práci je prezentován ucelený popis programu Maple, který dříve nebyl k dispozici. Program je tak použitelný

pro výzkumnou skupinu VeriFIT. Jsou zde identifikováná slabá místa, která dále nebyla zpracována, což dává
prostor pro navazující výzkum v této oblasti.

9. Otázky k obhajobě
 1. Některá slabá místa, která jste identifikovala v programu Maple, jste dále už nezpracovávala. Máte představu,

jak by se mohla tato slabá místa eliminovat? Vyberte si alespoň jedno a stručně popište jakým směrem byste se
při jeho eliminaci vydala.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Tato práce je značně obtížná a studentka se s nedostatečnou dokumentací k nástroji vyrovnala velmi dobře.

Studentka musela procházet netriviální zdrojový kód programu, identifikovala více slabých míst nad rámec
zadání a některá z nich eliminovala. Během své práce studentka konzultovala některé nejasnosti i s autorem
nástroje Maple. Postup své práce a výsledky kvalitně zdokumentovala. Jedná se o nadprůměrnou bakalářskou
práci a proto navrhuji hodnocení A. 

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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