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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Téma bakalářské práce zahrnuje studium aktuálních vědeckých publikací a podrobné seznámení se se třemi

nástroji - SearchBestie vyvinutý na FIT VUT, ConTest od IBM a RoadRunner pocházející ze zahraničních
univerzit. Kvůli získání takového přehledu řadím zadání práce mezi náročnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly bez výhrady splněny.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva obsahuje cca 80 normostran včetně obrázků a grafů. Žádná část však není nadbytečná.

Veškerý obsah je relevantní a dobře popisuje danou problematiku.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Prezentační úroveň hodnotím výborně. Práce je lehce čitelná a přehledná jak pro nezasvěceného čtenáře, tak i

pro odborníka, který v dobře strukturovaném textu rychle najde požadovanou informaci.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Výbornou prezentační úroveň doplňuje také formální úprava. Autor se dopouští pouze pár chyb, např. skloňování

cizích nebo použití nevhodných výrazů (tooly, bytecodu, timeoutem, callbacky, hlášky), které však lze vedle jinak
kvalitního textu tolerovat.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor cituje pouze vybrané vědecké publikace. Malý výběr pokrývá celou problematiku.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Technické řešení je na výborné úrovni. Programové vybavení se skládá v úpravách nástrojů SearchBestie a

RoadRunner. Úpravy včetně výsledného řešení jsou dostupné v repozitáři výzkumné skupiny VeriFIT. Výsledné
nástroje byly úspěšně prezentovány.

8. Využitelnost výsledků
 Student dosáhl řešení, které je využitelné v praxi. Podle mě nic nebrání reálnému nasazení a dalšímu výzkumu v

oblasti testování vícevláknových programů v jazyce Java.
9. Otázky k obhajobě
 Definujte chybu živosti "Chování nevykazující pokrok". Definice 2.3.7 na str. 12 je cyklická.

Jak si vysvětlujete markantní rozdíly v počtech nalezených chyb nástroji ConTest a RoadRunner při 20
fixních konfiguracích (tabulka 4.3 na str. 34)?

10. Souhrnné hodnocení 99 b. výborně (A)
 David Kozák získal výborný přehled v dané problematice, navrhl a implementoval další heuristiky pro vkládání

šumu. Výsledné nástroje lze použít v praxi. Celkově je tato bakalářská práce na úrovni diplomové práce. Navrhuji
tedy výborné hodnocení.

 

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

 

V Brně dne: 21. srpna 2017
  .................................
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