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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je nadprůměrně náročné. Jedná se o práci, která má do značné míry výzkumný charakter. Řešení práce

vyžadovalo od studenta nastudování výzkumných článků z dané oblasti, jejich kritické zhodnocení a navržení
vlastního řešení pro daný kontext. Práci komplikovalo také to, že navazovala na systém ResultCloud, který v
průběhu řešení procházel změnami, se kterými bylo zapotřebí se průběžně vyrovnávat. Bylo rovněž zapotřebí
brát na zřetel snahu o reálnou aplikovatelnost, na kterou kladla důraz společnost Red Hat, která zadání vypsala.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno, byť experimentální výsledky nevyznívají nejlépe a mohly snad být provedeny další

kroky k dosažení lepších výsledků.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce není příliš rozsáhlá, ale pořád je ještě dle mého názoru v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Prezentační úroveň je průměrná. Práce je členěna do kapitol a sekcí logickým způsobem. V některých částech mi

ale nebylo jasné, co přesně se autor snaží říci a proč. Není mi například jasné, proč v sekci 2.5.2 je uvedeno tolik
vztahů a jak přispívají k pochopení finálního vztahu 2.13. Podobně mi přijde nesrozumitelný závěr sekce 2.5.3. V
sekci 6.1 jsem z uvedeného popisu nepochopil, co přesně je důvodem zpomalení importu. Zejména mi ale chybí
lepší popis toho, proč bylo natolik problematické získání lepších dat u projektu GDB Binutils. Co zabránilo
rozčlenění jednotlivých úprav tohoto projektu podle jeho podprojektů?

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Jazyková úroveň je průměrná až mírně podprůměrná. Stavba některých vět je nevhodná, občas v nich chybí

slova. Někdy v textu není jasné, v jakém kontextu jsou dané skutečnosti prezentovány, jsou nadužívána slova
"tento", "tato", "těchto" apod. V textu se vyskytují (byť nepříliš často) gramatické chyby.

Práce je psána v LaTeXu, který zajišťuje solidní typografickou úroveň práce. Přesto se v ní vyskytují nedostatky:
obrázky vložené mezi nadpis sekce a text sekce, slova přetékající přes okraj stránky, sirotci.

Formální úroveň práce také snižují chybějící odkazy na obrázky, některé odkazy řešené pouze číslem (bez
uvedení, zda se jedná o odkaz na sekci, obrázek, tabulku apod.) či opakující se informace (např. popis
správných a nesprávných pozitivních a negativních výsledků klasifikace).

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Studentova práce s literaturou je podle mne přiměřená. Student přitom musel prostudovat i práce výzkumného

charakteru.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Student mi osobně předvedl funkčnost jím vytvořeného systému. Systém je funkční a má potenciál k dalšímu

rozvoji. Jak jsem již uvedl výše, není mi zcela jasné, proč nemohlo být dosaženo lepších experimentálních
výsledků. Věřím nicméně, že je zde možnost toto napravit v další práci.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci, která má svou výzkumnou dimenzi a současně velký potenciál pro praktické využití. O její

praktickou aplikaci má velký zájem společnost Red Hat a podle mně dostupných informací bude systém ve
společnosti Red Hat dále rozvíjen. O výzkumnou dimenzi (nalezení vhodného způsobu predikce regresí u open
source projektů) má ve spolupráci se společností Red Hat zájem i skupina VeriFIT na FIT VUT. Cílem je ve
spolupráci se studentem a jeho odborným vedoucím práci dále rozvinout a dosáhnout publikace na solidní
mezinárodní konferenci. Nicméně již nyní byla práce prezentována na studentské konferenci Excel@FIT, kde
byla i oceněna.

9. Otázky k obhajobě
 1. Vysvětlete blíže, proč bylo problematické lépe zpracovat dostupná data v projektu GDB Binutils a

rozčlenit je podle jednotlivých podprojektů.
2. Vysvětlete podrobněji, co je důvodem narůstající složitosti importu dat do systému ResultCloud (obr. 6.1).

10. Souhrnné hodnocení 77 b. dobře (C)
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 S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotím práci jako průměrnou C, a to spíše na horním okraji této

známky. Práce má své stránky pozitivní: náročnější zadání s výzkumnou dimenzí, snaha o originální řešení,
snaha o reálnou použitelnost společností Red Hat, potenciál k dalšímu rozvoji, publikace a ocenění na
studentské konferenci Excel@FIT. Na druhou stranu má práce své nedostatky: ne vždy srozumitelný text
technické zprávy, slabší formální stránka technické zprávy, nepříliš pozitivní experimentální výsledky (s ne úplně
jasným zdůvodněním, proč nebylo možno dosáhnout výsledků lepších).

 

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

 

V Brně dne: 9. června 2016
  .................................

podpis
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