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Cílem předložené práce bylo prozkoumat symetrie ve stavovém prostoru vzniklém 

při analýze TBP modelů a navrhnout způsob jak těchto symetrií využít k redukci 
stavového prostoru. Z tohoto relativně širokého tématu se autor zaměřil na symetrie TBP 
modelů s neomezeným počtem vláken. Autor navrhl, popsal a implementoval algoritmus, 
který umožňuje analýzu TBP modelů s neomezeným počtem vláken – tedy modelů, které 
doposud nebylo množné vyčerpávajícím způsobem zanalyzovat. Algoritmus je netriviální 
kombinace a úprava existujících technik popsaných v literatuře (např. counter abstraction 
a Karp-Miller tree construction). 

Rád bych zdůraznil, že obsah práce, tedy analýza modelů s nekonečným počtem 
stavů, je velmi aktuálním výzkumným tématem v oblasti automatické verifikace 
softwéru. Autor byl schopen nastudovat relevantní literaturu a aplikovat aktuální state-of-
the-art v trochu exotickém kontextu TBP, což si vyžádalo mnoho úprav ale předně 
hluboké pochopení problému. Také díky tomu je práce rozsahově a obsahově velmi 
nadprůměrná. 

Text práce je psán v anglickém jazyce na dobré úrovni, je dobře strukturovaný a 
v rámci možností plynulý. Bohužel práce vykazuje některé známky urychleného 
dokončování v podobě záměn symbolů, drobností v úvodních definicí (přechodová 
funkce FSM a NFSM) a chybějícího omezení globálního stavu v Def. 1.2 bod 2.b. 

Samotná implementace je postavena na knihovně TBPLib pro práci s TBP modely a 
nástroji Badger pro analýzu uzavřených TBP modelů. Jak TBPLib tak Badger bylo třeba 
netriviálně rozšířit, rozsah tohoto rozšířená je z textu práce dostatečně patrný. Součástí je 
i sada testovacích příkladů, ale pro důkladné prozkoušení prototypu bych uvítal jejich 
větší množství. Prototyp se jeví stabilní a správně reaguje i na úpravy vzorových 
příkladů. 

Jelikož jde o první krom směrem k analýze TBP modelů s neomezeným počtem 
vláken, mají jak navržený algoritmus tak samotná implementace řadu omezení. 
Příkladem je omezení sémantiky vláken v TBP a s ním spojená možnost spurious errors. 
Tato omezení jsou v textu dostatečně popsána (snad až na třetí bod Def. 3.1) a jsou 
adekvátním kompromisem za možnost analýzy nekonečných modelů.  

Celkově považuji práci za kvalitní. Práce po všech stránkách splňuje kritéria pro 
diplomové práce na MFF UK a doporučuji jí k obhajobě. Jelikož nebudu moci být 
obhajobě osobně přítomen, explicitně uvádím, že zmíněné nedostatky jsou vyváženy 
složitostí a rozsahem práce a navrhuji práci hodnotit jako výbornou.  
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