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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Obtížnost práce je odpovídající bakalářské práci a zadání bylo splněno. Cílem byla implemen-
tace řešiče konjunktivního fragmentu diferenční logiky a jejího zařazení SMT řešiče OpenSMT.
Výsledný řešič je na benchmarcích srovnatelný například se známým řešičem CVC4, celkově by
se zařadil zhruba do průměru mezi řešiči, jež se účastní soutěže SMT řešičů, což není špatný
výsledek. V této souvislosti je potřeba též zmínit, že autor provedl rozsáhlé testování na řadě
benchmarků použitých na soutěži SMT řešičů. Jako drobnou slabinu bych zmínil, že řešič je
schopen pracovat pouze s podmínkami, kde omezením je celé číslo. Ze zadání není patrné, zda
výsledkem měl být i řešič pro diferenční logiku s reálnými čísly. Na druhou stranu autor je si
tohoto nedostatku vědom, v analýze se věnuje i možnostem řešení diferenční logiky s reálnými
čísly a poznamenává, že rozšíření pro tento případ by nemělo být již obtížné s využitím stávající
implementace pro případ celých čísel.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X



Práce je dobře strukturovaná a je psána dobrou češtinou s minimem chyb. Analýza je podle
mého názoru velmi dobře zpracovaná. Při řešení používá autor známých a osvědčených postupů,
které však bylo nutné adaptovat pro specifické potřeby použití v rámci OpenSMT. Vývojová
dokumentace je též na dobré úrovni a dobře pomáhá zorientovat se v kódu. Dobře je popsáno i
napojení na rozhraní OpenSMT. Uživatelská dokumentace v textu v podstatě není s odkazem
na to, že řešič se stává součástí OpenSMT a je tedy volán prostřednictvím pomocí OpenSMT,
který má svou uživatelskou dokumentaci. Vzhledem k jednoduchosti kompilace OpenSMT i jeho
použití, toto nepovažuji za nedostatek. V příloze textu je příklad vstupu a použití, což považuji
za dostatečné. K textu mám pár poznámek.

• V sekci 3.1.1 není patrné, jestli je popisován referenční algoritmus z [12], nebo již jeho
úprava pro zařazení do OpenSMT.

• Na straně 21 se v bodu 2. píše, že c′ musí být větší než délka nejkratší takové cesty. Mám
zato, že by zde mělo být ”větší nebo rovno“, takto by to bylo konzistentní i s implementací.

• V příkladu v příloze A.3 by bylo vhodné vypsat a okomentovat celý obsah souboru. Z textu
práce ani z kódu jsem například nezjistil, kde dochází k rozkladu podmínky s rovností na
dvě nerovnosti, nebo jestli rovnosti nejsou zpracovány v OpenSMT jinde než v STP řešiči.
Metody STPSolver::isValid i STPSolver::ParseRef volají funkci logiky isNumLeq a
pak předpokládají, že jde o nerovnost ≤, zřejmě na úrovni OpenSMT musí dojít k úpravě
nerovností do tohoto tvaru při parsování vstupu. Toto by mohlo být v textu popsáno.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Implementaci nemám co vytknout.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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