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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
 
Práce se zabývá verifikací software pomocí dokazování, což je velmi obtížné téma, kterým se část softwarově-inženýrské komunity 
zabývá v teoretické i praktické rovině již několik desetiletí, aniž by dosáhla uspokojivých praktických výsledků. Ani tato práce není 
výjimkou – výsledkem je formální ověření několika vlastností souborového systému, ovšem nejjednoduššího možného (FAT), 
přičemž mezi ověřovanými vlastnostmi chybí např. shoda čtených dat s dříve zapsanými a u některých funkcí není dokázána ani 
záruka skončení.  
Neschopnost verifikovat prakticky důležité vlastnosti ovšem není chybou autora, ale vyplývá z principu verifikace dokazováním, kde 
ověření jednoduchých faktů o programu obvykle vyžaduje významně větší námahu než jeho implementace. V daném případě si 
verifikace několika víceméně doplňkových vlastností fatfs vyžádala vložení téměř 2000 anotací, přičemž podstatná část z nich 
vyžaduje větší intelektuální námahu než naprogramování podobně dlouhého kódu. Navíc se zde autor musel zorientovat v cizím 
kódu, jehož funkce je sice notoricky známa, jeho struktura (ani použitý jazyk C) ale rozhodně neodpovídá moderním softwarově-
inženýrským poučkám. 
Samotná verifikace vložených anotací byla provedena systémem Microsoft VCC, jehož nedokonalost zjevně byla příčinou mnoha 
původně neočekávaných problémů. Možná proto i v textu práce převládá popis okrajových problémů nad koncepčním řešením 
hlavního cíle. 
Text práce bohužel vykazuje řadu chyb, které autorovo netriviální a pracné dílo degradují téměř k nepoužitelnosti. Prvním 
problémem je úroveň angličtiny – text byl sice evidentně zkontrolován spelling-checkerem, zaokrouhlení k nejbližšímu korektnímu 
slovu se však mnohdy nepovedlo a v textu je mnoho záměn od úsměvných („thou“ místo „though“) po záměny ohrožující 
porozumění („change“ vs. „chance“). Kromě gramatických chyb se nepříjemně často vyskytují věty, jejichž smysl nelze spolehlivě 
určit ani zpětným překladem do češtiny. Vzhledem k tématu práce je přitom žádoucí, aby text nevzbuzoval žádné pochybnosti. 
Struktura práce sice v zásadě odpovídá zvyklostem a tématu práce, stupeň podrobnosti jednotlivých částí je ovšem zvolen dosti 
nevhodně. Pomineme-li krátký výčet triků, kterými autor obcházel nedospělost systému VCC, je veškerý přínos autora soustředěn 
na pouhých osmi stranách (38-45). Převážná část práce se věnuje popisu formálních verifikací obecně, systému VCC, souborového 
systému FAT a jeho konkrétní implementace. Čtenář pochopitelně ocení, když jsou v práci popsány důležité vlastnosti systémů, 
kterými se práce zabývá, stupeň detailu však musí odpovídat tomu, co čtenář potřebuje k porozumění zbytku práce. Detaily, jako 
popis souborového systému až do úrovně jednotlivých bitů, však zapotřebí nejsou a místy působí dojmem umělého nafukování 
objemu textu. V části o matematické podstatě verifikací i v popisu systému VCC navíc některá místa vzbuzují pochybnost, zda autor 
skutečně plně rozumí tomu, co píše. 
Nevyrovnaný stupeň detailu v textu je korunován fatální chybou: Nikde v textu není jednoznačně a srozumitelně popsáno, jaké 
vlastnosti se vlastně verifikují. Jakýmsi náznakem jsou tří odstavce nadepsané „Function contracts“ v sekci 4.2.1; následující 
čtyřstránková sekce 4.2.2 se sice věnuje několika invariantům, jde však o diskusi z hlediska mechanismů VCC a nikoliv z pohledu 
vně pozorovatelných vlastností fatfs. Důsledkem je, že text jako celek nepřináší žádnou srozumitelnou zprávu uživatelům fatfs 
ohledně kvality jeho implementace. Navíc lze považovat za metodickou chybu, že práce nebyla zahájena jednoznačnou (byť 
neformální) formulací vlastností, které mají být ověřeny. 
Text je tak použitelný pouze jako zpráva o tom, jakým způsobem byl použit systém VCC – to samozřejmě není pro komunitu 
strojové verifikace k zahození, je to však zklamáním vzhledem k množství práce, kterou autor musel věnovat samotné anotaci a 
dalším úpravám verifikovaného software. Objemnost a náročnost anotací a obtížnost tématu samotného jsou také jedinými důvody, 
proč uznat tuto práci jako diplomovou, text samotný je pouze přitěžující okolností. 
 
 
Doporučení k obhajobě: 
 
Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji  / nedoporučuji*   k obhajobě.  
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Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 
 
Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  
je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
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Podpis:** 
 
 
* nehodící se škrtněte (vymažte) 
** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 
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