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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání bylo splněno zcela bez výhrad.

2. Písemná část práce 100 /100 (A)

Po obsahové i formální stránce je písemná část práce na nejvyšší možné úrovni. Působí
spíše  dojmem  vypracování  zkušeným  výzkumným  pracovníkem  než  studentem
magisterského studia.  Při  pečlivém  přečtení  jsem  nezaznamenal  jedinou chybu nebo
nepřesnost. Vypracování  je  pečlivé,  text je  poměrně  rozsáhlý,  ale  informačně  bohatý a
přesný a neobsahuje žádné zbytečné části. Veškeré informace potřebné pro pochopení
řešené problematiky jsou vyloženy stručně,  jasně  a pochopitelně. Jednotlivé části textu
na sebe logicky navazují  a  celá  práce je členěna "přirozeným" způsobem od úvodu do
problematiky  až  po  experimentální  vyhodnocení  a  závěrečné  shrnutí.  Typografické  a
formální  stránce  práce  rovněž  není  co  vytknout.  Seznam  citovaných  zdrojů  je
nadprůměrně bohatý a obsahuje veškeré relevantní záznamy.

3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Nepísemná část přílohy se skládá především ze zdrojových kódu vytvořeného profileru
Heaprof.  Zdrojové  a  hlavičkové  soubory  jsou  logicky  členěny  do  příslušných  celků.
Zdrojový kód je psaný a formátovaný velice dobře, čitelným způsobem a na důležitých
místech  je  opatřený  komentáři  (to  se  týká  především  programového  rozhraní).  Pro
jednoduché  sestavení  profileru jsou k dispozici  definiční  soubory pro program  CMake.
Součástí nepísemné části je rovněž sada benchmarků, která umožňuje rychlé otestování
profileru a případné porovnání s  výsledky, prezentovanými v práci. Oceňuji  spolupráci  s



více knihovnami pro tzv. backtrace, což je sama o sobě  netriviální  problematika (dobře
popsaná v textu práce).

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 98 /100 (A)

Autor vytvořil prakticky z ničeho kompletní funkční profiler haldy se zaměřením na nízkou
režii  vlastního  procesu  profilování.  To  ho  předurčuje  k  využití  v  praxi  především  v
programech, které samy o sobě jsou velmi náročné na prostředky systému. Ve srovnání s
existujícími profilery sice zatím není  tak robustní,  ale to se od nového řešení  ani  nedá
očekávat. Problematika konstrukce profileru je velmi složitá a v rámci ní autor musel řešit
problémy,  které  ani  žádné  optimální  nekompromisní  řešení  nemají.  Autor  rovněž
popisuje  možnosti  budoucího  rozšíření  a  vylepšení,  které  umožní  na  jeho  práci  v
budoucnu  navázat.  Snad  jen  pro  lepší  představu  o  práci  s  profilerem  by  mohla  být
užitečná ukázka použití  na nějakém reálném programu. Vytvořené řešení by mohlo být
zajímavé i  pro komunitu vývojářů,  kteří  se  potýkají  s  častými  dynamickými  alokacemi
paměti  ve svých programech. Z tohoto pohledu je škoda, že si  autor netroufl ji  sepsat v
angličtině; to ale samozřejmě není myšleno jaký výtka. 

5. Aktivita studenta

[1] výborná aktivita
▶ [2] velmi dobrá aktivita

[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Komunikace se studentem probíhala na týdenní bázi, kdy byly zasílány vedoucímu vždy
aktualizace formou aktuální verze textu práce a popisu přidaných částí. Dokončení bylo
trochu ve stylu "na poslední chvíli", ale na kvalitě práce to není naštěstí vůbec poznat.

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Až  na  drobnější  usměrňování  student  prakticky  nepotřeboval  zásahy  z  mojí  strany
vedoucího a postupně odevzdávané řešení takřka vždy splňovalo mé představy.

Celkové hodnocení 100 /100 (A)

Po všech stránkách se jedná o vynikající závěrečnou práci. Po obsahové i formální stránce
je  takřka  dokonalá  a  přitom  řeší  velmi  složitou problematiku profilování  dynamických
alokací paměti. Tuto problematiku nejenom řeší, ale zároveň s  ní a všemi souvisejícími
úskalími seznamuje čtenáře čtivou a informačně bohatou formou. V neposlední řadě tvoří
práce výborný základ pro její budoucí rozšíření, která jsou v textu navrhnutá a popsaná.



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Aktivita studenta

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.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

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.
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