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1. Informace k zadání
 Obtížnost zadání spočívala v osvojení si znalostí a praktických zkušeností v oblastech běžně

neprobíraných v předmětech bakalářského studia, zejména pak v oblasti metod a prostředků
modelování a analýzy chování úloh resp. mechanismů jejich plánování pomocí nástroje UPPAAL SMC
založeného na časovaných automatech a statistickém ověřování modelů.
Očekávaným výstupem práce byla zejména sada modelů chování (vč. základních mechanismů
plánování) úloh prostředky UPPAAL SMC  za účelem jejich následné analýzy jejich vlastností (např.
živost, včasnost či nejhorší doba odezev) v rozsahu srovnatelném s existujícími nástroji.
Zadání považuji za obtížnější - před zahájením tvorby vlastních modelů bylo nutno modelovaným
skutečnostem velmi dobře porozumět a při tvorbě modelů překonat řadu úskalí plynoucích zejména ze
sémantiky modelů v UPPAAL SMC a tvorby verifikačních dotazů; následně pak bylo nutné nalézt způsob
ověření validity vytvořených modelů a na jeho základě validitu ověřit.
Zadání považuji za splněné.

2. Práce s literaturou
 Student prokázal schopnost hledat informační zdroje související s řešeným tématem, orientovat se v nich, čerpat z

nich a vhodně využívat informace v nich obsažené za účelem řešení daného problému.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student zahájil práci na projektu včas, řešení konzultoval a o dílčích pokrocích v řešení projektu

informoval průběžně. Student pracoval samostatně a na konzultace byl vždy velmi dobře připraven.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla předkládána ke konzultacím až ke konci řešení projektu; její konečná verze však byla předložena v

dostatečném předstihu umožňujícím její připomínkování a úpravy před odevzdáním.
5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známa žádná publikační činnost či ocenění vzniklé v souvislosti s řešením této práce.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Vzhledem k větší obtížnosti zadání, funkčnosti vytvořených modelů, jejich rozšiřitelnosti a použitelnosti pro analýzu

chování úloh a dostatečnému prokázání validity modelů navrhuji ohodnotit průběh řešení práce a její výsledek 
stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 27. května 2016
.................................
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