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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání svou náročností vysoce vybočuje ze standardů pro daný typ práce. Pro ilustraci bude stačit skutečnost, že katedra
"software for embedded systems" na RWTH Aachen vyvíjela podobný software během několika let v řadě diplomových a
disertačních prací.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Student byl od začátku velmi motivovaný a měl vysoce ambiciózní cíle. Moje role hlavně spočívala v tom, ho brzdit a přimět
ho k tomu, místo pokračování s proudem dalších a dalších nápadů a vylepšení se věnovat psaní. Uspěl jsem s tím jen
částečně, což znamená, že výsledky, které jsou v práci popsané, vysoce převyšují standard diplomových prací, ale zároveň už
nebyl čas na pilování prezentace v písemné části. Přesto je písemná část diplomové práce velice dobře udělaná: Práce je
napsaná anglicky a anglický jazyk je zvládnutý naprosto suverénním způsobem.  Struktura práce je přehledná a smysluplná. A
text vychází se současného stavu poznatků z literatury a přispívá vlastními výsledky.

Zejména druhá polovina práce je ale napsaná z pohledu člověka, který se právě stal expertem v dané oblasti a předpokládá v
čtenáři podobnou erudici. Prospělo by větší množství ilustrativních příkladů a formalizace různých pojmů a algoritmů.
Formální gramatika vyvíjeného jazyka se nachází v příloze, zasloužila by si ale i místo v hlavním dokumentu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Funkcionalita je jedinečná. Neexistuje jiný model checker pro binární kód, který se dá přizpůsobit na různé mikroprocesory
jednoduchým popisem daného procesoru v určitém jazyku.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Student přišel s řadou netriviálních algoritmických nápadů a přínosem je i samotný vyvíjený software. Chybí už jen větší
formalizace těchto výsledků a může vzniknout velmi kvalitní vědecká publikace. Máme v plánu na tom přes léto pracovat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student sám přišel s konkrétním tématem, sám se seznámil s netriviální a rozsáhlou literaturou a sám vymyslel řešení. Jak
jsem už napsal, musel jsem hlavně splňovat funkci brzdy. Původní nápad na téma jsem musel omezit na pořád velice
ambiciozní ale aspoň realistickou část. A musel jsem přimět studenta k ukončení proudu dalších a dalších nápadů a vylepšení,
aby se zavčas věnoval psaní. V spolupráci byl naprosto spolehlivý a vždy perfektně připraven.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 98 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Vzhledem ke kvalitě dosažených výsledků jednoznačně podpořil známku A.

Podpis vedoucího práce:


