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Práce popisuje rozšíření vývojového prostředí MonoDevelop o podporu pro interaktivní doka-

zování pomocí nástroje Coq. Představené rozšíření umožňuje psaní matematických důkazů 

s použitím nástrojů, které jsou obvyklé ve vývojových prostředích pro běžné programovací 
jazyky, ale nebývají dostupné v nástrojích používaných pro interaktivní dokazování. Tyto 

nástroje zahrnují automatické doplňování, automatickou kontrolou důkazu na pozadí a „tooltip“ 

elementy zobrazující kontextové informace o důkazu. 

Hlavní část práce začíná rozsáhlou analýzou (kapitola 3) stávajících nástrojů pro interaktivní 
dokazování (CoqIde, Proof General), ale i pro některé běžné programovací jazyky (F# a C#). Na 

základě této analýzy autor identifikuje vlastnosti, které jsou běžné v moderních vývojových 

nástrojích a byly by prospěšné i pro interaktivní dokazovače. 

Následně autor analyzuje možné problematické aspekty projektu (kapitola 4) a popisuje zvolená 

řešení, případně alternativy. Implementace jednotlivých komponent je do detailů popsaná 

v kapitole 5. Práce řeší několik zajímavých problémů: 

• Vhodná integrace jazyka F# (který je použit po reprezentaci syntaxe jazyka Coq) a C# 

(který je použit pro implementaci rozšíření prostředí MonoDevelop) 

• Implementaci parseru pro jazyk Gallina (včetně volby nástroje pro tvorbu parseru a 

podporu pro uživatelsky definované notace v Coqu) 

• Výběr vhodné reprezentace v důkazu definovaných identifikátorů, které jsou 

poskytovány v nabídce k automatickému doplnění (tzv. „scopes“) 

• Návrh komponenty, která je zodpovědná za provádění (časově náročné) kontroly 

důkazu na pozadí, bez blokování hlavního vlákna aplikace  

Práce je celkově kvalitně zpracovaná, text je psán v anglickém jazyce, obsahuje analýzu 

související literatury a obsahuje náležité reference. Zdrojový kód projektu je k dispozici na 

open-source portálu a je popsán v přiložené dokumentaci. 

Za hlavní pozitiva práce považuji to, že poskytuje moderní nástroje, které výrazně usnadňují 
tvorbu důkazů a nejsou běžně dostupné v ostatních, běžně používaných prostředích. Díky 

vhodné kombinaci programovacích jazyků v implementaci (F# pro hlavní datové struktury a C# 

pro integraci) je možné práci snadno rozšiřovat. Ač je práce zaměřená hlavně na implementaci, 
autor se zároveň seznámil s interaktivním dokazovačem Coq, který je aktivním (a nesnadným) 

tématem výzkumu v oblasti počítačem asistovaného dokazování. 

Jako jedinou výtku k práci bych uvedl občasné nedostatky v implementaci, které jsou ale snadno 
napravitelné. Projekt je nicméně dobře použitelný a funguje i na netriviálních projektech 

(včetně mých vlastních důkazů používajících systém Coq). 

V závěru doporučuji, aby práce byla přijata jako práce diplomová. 
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