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Tématem posuzované práce je návrh a implementace mechanismu, který by umožnil využít 
integrovaného vývojového prostředí MonoDevelop jako uživatelského rozhraní pro automatický 
dokazovač Coq. V principu se tedy jedná o běžnou diplomovou práci softwarového typu, souvislost 
s automatickým dokazováním se ovšem projevuje charakterem zpracovávaného jazyka Gallina a 
rovněž použitím exotického jazyka F# k implementaci části práce. 

Nejnáročnější částí práce a zároveň nejobjemnější částí odevzdaného software je 
pravděpodobně syntaktická a částečná semantická analýza jazyka Gallina. Samotný parser je 
implementován pomocí konstruktoru fsyacc, semantická analýza v jazyce F#. Další netriviální 
součástí je můstek připojující na pozadí běžící dokazovač Coq. Vše je zabaleno jako soustava 
rozšiřujících modulů pro MonoDevelop, implementovaných v C# a doplněných konfiguračními 
soubory v XML. 

Rozhodující součásti odevzdaného software jsou plně funkční a demonstrují naplnění cílů 
diplomové práce. Problematické jsou však okrajové funkcionality, instalace a dokumentace: 
Uložené projekty nelze načíst, odevzdaná verze spolupracuje pouze se zastaralou verzí 
MonoDevelop 2.4, instalační dokumentace neuvádí závislost na modulech F# a F# PowerPack, 
přiložené příklady jsou poškozené, uživatelská dokumentace je omezena na několik chabě 
komentovaných snímků obrazovek v závěru práce. 

Text práce začíná srozumitelnými, přiměřeně rozsáhlými a dobrou angličtinou napsanými 
kapitolami vysvětlujícími kontext a motivaci práce. V analytické části se bohužel srozumitelnost, 
přiměřenost i kvalita jazyka postupně vytrácejí; zatímco jsou vysvětlována obecně známá fakta jako 
návrhový vzor visitor, mnohé zajímavé části díla, jako např. interakce s dokazovačem, jsou popsány 
nesrozumitelně nebo nedostatečně. Chybí též jednoznačný popis toho, co uživatel může od systému 
očekávat – zde je však nutno přiznat, že takovou specifikaci nepublikují ani jiné systémy tohoto 
druhu vzhledem k jejich best-effort charakteru.  

Ačkoliv odevzdané softwarové dílo není nijak zvlášť rozsáhlé ani algoritmicky náročné, 
autor se při jeho návrhu i implementaci musel vyrovnat s řadou problémů počínaje obtížně 
srozumitelným prostředím automatického dokazování přes integraci několika implementačních 
jazyků po spolupráci s chabě dokumentovaným cizím software. V kombinaci s přijatelnou úrovní 
textu práce tím naplnil požadavky obvykle kladené na diplomové práce softwarového charakteru a 
proto doporučuji tuto práci přijmout k obhajobě. 
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