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Cílem práce je ověřit použitelnost formalismu SPL pro regresní testování rychlosti software. Již dříve 
vyvinutý návrh formalismu SPL dovoluje zapisovat kompaktním způsobem logické výroky o rychlosti 
funkcí.  Zadání  očekává,  že  autor  práce  podle  potřeby  upraví  formalismus  SPL,  implementuje 
mechanismus  měření  rychlosti  funkcí  a  vyhodnocování  výroků  nad  naměřenými  daty,  a  konečně 
vyzkouší  vytvořenou implementaci  v prostředí  skutečných  softwarových projektů.  (Zadání  zmiňuje 
anotace  v jazyce  Java,  nicméně použití  Javy není  vyžadováno,  v  případě  použití  jiného jazyka  se 
očekává vhodná integrace do jeho prostředí.)

Ve shodě se zadáním práce obsahuje tyto části:
- Rozšíření formalismu SPL o operátory porovnávající rychlost funkcí s konstantou.  Rozšíření 

zahrnuje i formální důkaz správnosti navržené interpretace nových operátorů z hlediska axiomů.
- Implementaci  mechanismu  měření  a  vyhodnocování  v  jazyce  C#.  Implementace  dovoluje 

elegantní  zápis  testů  rychlosti  s  použitím  kombinace  jazykových  prostředků  (lambdas, 
delegates, compiled expressions).

- Diskusi použití implementace pro testy rychlosti v různých scénářích. Práce ilustruje použití pro 
testování platnosti předpokladů učiněných při návrhu software, testování změn rychlosti během 
vývoje software a srovnání rychlosti s alternativními implementacemi.

Všechny uvedené části práce jsou kvalitně zpracované.  Současně oceňuji také aktivní způsob, kterým 
se autor  práce zhostil  zadání,  celkově proto práci  bez výhrad  doporučuji  k obhajobě.  Zde  uvádím 
některé doplňující body k diskusi:
- Integrace formulí v jazyce C# používá  mechanismus dynamického volání a konverzi obecně 

typovaných argumentů. Stálo by za to zmínit, jak jejich režie ovlivňuje přesnost měření. Šlo by 
předpoklady o této režii zachytit právě testy rychlosti ? (Mimochodem proč IFunctor::Execute 
vrací object ?)

- Implementace předpokládá,  že každou hypotézu bude rozhodovat právě jeden statistický test. 
Bylo by možné a vhodné  podporovat více testů ?  (Například  upravit stávající  testy tak, aby 
odmítaly rozhodovat na multimodálních datech, pro taková data pak doplnit potenciálně slabší 
neparametrické testy.)

- Pokud  by  testy  rychlosti  odkazovaly  opakovaně  na  měření  stejné  funkce  se  stejným 
generátorem,  mohla  by  implementace  v  takovém  případě  také  využít  již  naměřená  data 
opakovaně  ?  V podobném duchu,  uměla  by  implementace  měřit  různé  funkce  na  stejných 
generovaných datech ?
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