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tJkolem diplomove prace bylo prozkoumat moznosti urcovani zrnen ve zdrojovych
kodech programu, ktere mohly zpusobit zhorseni vykonnosti daneho programu. Dalsim
cilem pak bylo navrhnout platforme nezavisly framework, ktery vyvojafum umozni vyhledavani techto zmen a otestovat vytvofeny framework na jiz existujicich systemech,
ktere provadeji mefeni vykonnosti systemu MONO a implementaci standardu CORBA.
Pfedlozena prace je rozdelena do 6 kapitol, pficemz hlavni popis je v kapitolach 3, 4
a 5.
K praci mam nekolik vyhrad. Analyza moznosti, jak hledat a urcovat zmeny ve zdrojovych kodech ovlivnujici vykonnost, je celkem kratka. Prace pfedklada pouze dve moznosti, jak zmeny hledat a zadnym zpusobem nediskutuje, zda to jsou jedine moznosti
nebo zda existuji dalsi.
Prace rovnez neobsahuje v podstate zadnou analyzu, jak by mel vypadat vhodny nastroj, ktery zmeny usnadni hledat, a rovnou popisuje vytvofeny program. Tento program
ze zdrojovych kodu a namefenych dat generuje HTML dokument, ktery data pfehlednym zpusobem zobrazuje. Toto zobrazeni urcite usnadnuje vyhledavani zmen vykonnosti,
nicmene jako idealni bych si spise pfedstavoval nejake interaktivni prostfedi (vytvofene
napf. jako plugin do nejakeho integrovaneho vyvojoveho prostfedi), ktere nejenze data
vizualizuje, ale take umozni aplikovat navrhovane metody pro lokalizaci zmen, spousteni
a mefeni navrhovanych meziverzi, apod.
V praci zcela chybi srovnani s obdobnymi programy, projekty, apod., ktere se zamefuji
na obdobnou cinnost. S tim souvisi i dosti kratky seznam citovane literatury.
Vlastni text prace je citelny, nicmene obsahuje vetsi mnozstvi pfeklepu a oddelovaci
carky v souvetich nejsou pouzivany pfilis konzistentne. Obcas se v textu vyskytuji pouze
torza vet, pf ipadne nesouhlasi odkazovane pocty elementu ve vyctech. Take obrazky temef
nejsou z textu odkazovany.
Co se tyka technicke stranky pfedlozeneho programu, nemani temef zadne vyhrady.
Program je citelny a dostatecne okomentovan. Pouze by bylo vhodne pf idat do programu
vypisovani zpusobu pouzivani pokud je program spusten se spatnymi argumenty.
I pfes vyse uvedene vyhrady diplomovou praci doporucuji k obhajobe.
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