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Text posudku:

Cílem práce bylo rozšířit a upravit existující nástroje (knihovna Symbolic analysis library a nástroj Manta flow,
který knihovnu využívá) pro analýzu datových toků tak, aby byla podporována analýza v různých frameworcích
zpracovávajících data a zároveň byly nástroje snadno rozšiřitelné pro podporu dalších frameworků.

Předložená práce splňuje svůj cíl, nicméně mám k ní několik výhrad a připomínek.
Za prvé, práce je dosti špatně čitelná – obsahuje množství chyb (chybějící členy, špatně použité členy, špatné

předložky, gramatické chyby, apod.), což stěžuje celkové porozumění práci. Rovněž čitelnosti nepřispívá, že autor
někdy nazývá výsledek knihovnou (library) a někdy nástrojem (tool). Text práce je také dosti stručný a autor se
více zaměřuje na popis frameworků než na popis vlastního řešení. Z pohledu struktury textu by práce také mohla
být lépe organizována – minimálně sekci s uživatelskou dokumentací by bylo lepší přesunout do přílohy.

Dále mám výhrady k provedené analýze podporovaných frameworků. Spíše než analýza je sekce popisem, jak
pomocí daných frameworků číst a zapisovat data. Autor také explicitně zmiňuje – bez dalšího odůvodnění, že
ignoroval pokročilé vlastnosti frameworků. Přehled požadavků na řešení pak vůbec není vztažen k této analýze
a je nutné „číst mezi řádky“, proč je daný požadavek nutný. Zcela také chybí analýza možností podpory další
rozšiřitelnosti (tvorba pluginů) a odůvodnění, proč nebylo použito nějaké existující řešení pro modularizaci. Rovněž
není odůvodněno, proč byly vybrány dané frameworky.

V sekci vyhodnocení (evaluation) autor předvádí použití vytvořeného řešení na jednotlivé frameworky, nicméně
toto vyhodnocení je nutno brát s rezervou, protože vůbec nepopisuje použité aplikace (framework sám o sobě
testovat nelze). Také sekce popisující omezení vytvořeného řešení je extrémně krátká a nedostatečná – zejména bod
4 je odbyt jednou nic neříkající větou.

Zcela v práci chybí srovnání vytvořeného systému s existujícími podobnými řešeními.
Vlastní kód vytvořeného systému se zdá být v pořádku a funkční.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.
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