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Text posudku:     

Práce se zabývá několika klíčovými tématy, která se objevují především v systémech pro 

automatické hodnocení praktických programátorských úkolů. Jmenovitě jde o 

1) stabilitu a opakovatelnost výkonnostních měření v kombinaci s izolací a virtualizací 

2) plánovací algoritmy pro zajištění lepší uživatelské přívětivosti 

3) možnosti škálování 

4) využití dalších funkcí kontejnerizace, zejména pro přípravu specifických běhových 

prostředí. 

 

Autor navrhl, implementoval a provedl velké množství praktických experimentů. Řada z nich 

byla inspirována poznatky z reálného systému ReCodEx, který je používán k výuce na MFF-

UK. Celkově tím autor demonstroval schopnosti analyzovat problémy, navrhnout řešení a 

korektné vyhodnotit naměřené výsledky. Zejména bych vyzdvihl výsleky prvního bodu, který 

se zabývá stabilitou měření, kde je testováno velké množství různých konfigurací a kombinací 

izoačních a virtualizačních platforem. 

 

Práce má některé nedostatky, přičemž za nejpodstatnější považuji následující: 

- Kapitola o plánovacích algoritmech je sice teoreticky zajímavá, ale je otázka, jaký je 

potenciální reálný přínos (použitelnost pro existující systém). Pro návrh prezentovaných testů 

sice byla použita data z ReCodExu, ale pouze z části. Bylo by vhodné plánovač integrovat do 

systému, nebo alespoň odsimulovat provoz na základě kompletní historie a s použitím 

realných úloh. 

- Kapitola o škálování je sice slušnou rešerší, ale její použitelnost pro reálný systém je také 

velmi omezená. 

- Některá neočekávaná pozorování bohužel nejsou vysvětlena. Toto se týká především měření 

vlivu různých typů izolace a virtualizace na přesnost měření času. Je pravda, že zjištění 

pravých příčin těchto jevů může být extrémně komplikované (až nemožné), nicméně bylo by 

dobré alespoň poskytnout o něco podrobnější rozbor (podložený např. záznamy z profileru). 

 

Celkově bych shrnul zmíněné nedostatky jako symptomy celkového přístupu, kdy se autor 

rozrkočil přes více velmi složitých témat, což následně vedlo k tomu, že některé části práce 

zůstávají spíše v teoretické rovnině. Na druhou stranu je potřeba říci, že autor splnil zadání a 

k řešení přistupoval samostatně a odpovědně. Samotný text práce je srozumitelný a dobře 

čitelný, grafy prezentují výsledky vhodným a pochopitelným způsobem. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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