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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Problematika softvérového inžinierstva tvorí širokú disciplínu, ktorej implementačnou súčasťou je samotné programovanie resp. kódovanie
požadovaných funkcionalít a aplikácií. Pri existencii množstva už vytvorených programových prostriedkov je zrejmé, že niektoré funkcionality sa v
softvéroch môžu či už identicky, alebo po minimálnej úprave zmenené v istej miere opakovať. Dôsledkom toho je skutočnosť, že na tvorbu niektorých
softvérov využívame už existujúce moduly programov, sekvencie inštrukcií, ktoré sú súčasťou knižníc určených na ďalšie používanie. A preto
skúmanie schopností tvorby a najmä porozumenia zdrojových kódov softvérov považujem za aktuálne a dôležité. Predložená habilitačná práca Ing.
Emílie Pietrikovej, PhD. sa zameriava na oblasť abstrakcie v programových prostriedkoch, statickej analýzy programov a profilovania znalostí v
programovacích jazykoch a teda zapadá do vyššie uvedenej problematiky. 
Zvolená téma je aktuálna a neustále sa dynamicky rozvíja. Vzhľadom na súčasný stav problematiky v tejto oblasti hodnotím zvolenú tému ako vysoko
aktuálnu s predpokladom ďalšieho výskumu.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metodika, systematičnosť a spôsob spracovania témy v práci svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitantky v sledovanej
problematike.
Práca je koncipovaná ako komentovaný súbor vybraných publikácií autorky a kolektívu tematicky orientovaných do viacerých oblastí analýzy
programov a profilovania znalostí. Je formálne rozdelená do piatich hlavných kapitol, vrátane úvodu, vybraných príspevkov habilitantky k uvedenej
téme doplnené sprievodným komentárom, zoznamu publikácií, výskumno-pedagogických projektov ako aj použitej literatúry. Predložená práca
obsahuje celkovo 186 strán textu a autorka použila 68 literárnych prameňov. Úvodné časti predloženej práce pozostávajú zo štruktúrovaného uvedenia
do skúmanej problematiky. Druhá kapitola sa zameriava na špecifikovanie, meranie a hodnotenie abstrakcie v programovacích jazykoch. Tretia kapitola
uvádza problematiku znovupoužitelnosti softvéru a rozoberá možnosti detekcie vzorov a klonov v programoch. Štvrtá časť je venovaná statickej
analýze programov a znalostným profilom programátorov. Uvedené kapitoly tvoria 40 strán predkladanej habilitačnej práce a nakoľko majú aj
pedagogický rozmer a charakter, hodnotím tieto častí habilitačnej práce pozitívne. 
Hlavná časť práce je prezentovaná v piatej kapitole, ktorá pozostáva z výberu dvanástich publikovaných prác vo zvolenej problematike habilitačnej
práce, ktoré sú chronologický usporiadané a opisujú postupný výskum v danej oblasti. Na základe nadväznosti jednotlivých publikácií je možné
poukázať na systematickú prácu počas celého výskumu, ktorý je opísaný v predkladanej habilitačnej práci. 
Záverečná časť práce pozostáva z publikačných výstupov autorky a zoznamu účasti na projektoch základného a aplikovaného výskumu, čo preukazuje
autorkine kontinuálne vedecko-výskumné pôsobenie počas pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Hlavné výsledky habilitačnej práce sú prezentované v piatej, najrozsiahlejšej kapitole, pričom táto časť predstavuje vybrané vedecko-výskumné výstupy
doplnené komentárom. Vybraných 12 publikácií má formu konferenčných a časopiseckých publikácií publikovaných doma i v zahraničí. 
Je dôležité poznamenať, že niektoré prezentované výsledky majú okrem pôvodnosti zrejme aj priekopnícky charakter a je možné v tejto oblasti bádania
očakávať ďalší rozvoj.
Dosiahnuté výsledky habilitačnej práce možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
•    význam automatizovanej abstrakcie v programovacích jazykoch,
•    identifikácia a detekcia vzorov v programoch,
•    identifikácia a detekcia klonov v programoch,
•    refaktorizácia gramatík jazykov,
•    genetická evolúcia programov,
•    generovanie znalostných profilov programátorov,
•    metriky pre analýzu zdrojových kódov.

Predkladaná práca poskytuje prehľad výskumu habilitantky v rokoch 2011 až 2020, pričom z predkladanej habilitačnej práce a uvedených publikačných
výstupov je možné poukázať na jasnú profiláciu habilitantky v oblasti analýzy programov a profilovania znalostí. 

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Predloženú habilitačnú prácu je možné vnímať v dvoch rovinách. Jedna časť je vlastne monografická resp. monotematická, ktorá preukazuje vysokú
erudovanosť habilitantky nielen po odbornej, ale najmä pedagogickej stránke. Opisuje a uvádza analýzu a vlastné pohľady na oblasť vedy, ktorej sa



dlhodobo venuje. Jedná sa o abstrakciu, statickú analýzu, znovupoužitelnosť častí programov, detekciu klonov, vzorov v programoch a generovanie
znalostných profilov. 
Druhá časť práce uvádza doteraz skúmané oblasti vrátane konkrétnych výstupov a to v oblastiach ako:
o     abstrakcia a statická analýza softvéru,
o     porozumenie kódu,
o     generovanie znalostných programátorských profilov.
Za osobitne prínosné považujem práve výsledky týkajúce sa problematiky porozumenia kódu a generovania znalostných profilov.
Taktiež za dôležité považujem, že habilitantka uvádza aj ďalšie smery možného výskumu. 

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Zásadné pripomienky k habilitačnej práci nemám. Práca je po formálnej stránke spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Každá kapitola je dopĺňaná
primeraným počtom grafických znázornení a obrázkov. Práca je písaná jasne, zrozumiteľne a je systematicky spracovaná na úrovni zodpovedajúcej
kritériám pre priznanie vedecko-pedagogického titulu docent.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

K práci mám nasledujúce otázky:

1.    Predložená práca jasne špecifikuje odborne zameranie habilitantky. Avšak v súčasnosti je aktuálna aj otázka bezpečnostných opatrení v rôznych
formách a úrovniach.. Rád by so poznal názor habilitantky na nasledujúce aspekty bezpečnosti:
a.    Môže prezentovaný analyzátor identifikovať bezpečnostné hrozby softvéru? 
b.    Môže byť profil programátora použitý aj pre účely bezpečného programovania? 

2.    Počiatočné fázy výskumu sa venovali identifikácii vzorov v programoch. Je možné identifikovať vzory aj v prípade znalostných profilov? 

3.    Ktoré metriky podľa Vás najviac odrážajú kvalitu kódu v jednotlivých jazykoch?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Pri posudzovaní plnenia Kritérií na habilitácie docentov FEI TU konštatujem, že habilitantka plní platné kritériá, prejavila schopnosť jasného a
zrozumiteľného interpretovania problematiky a vhodne využila teoretický aparát pre opis skúmaných javov.
Vo vedeckej činnosti sa habilitantka dlhodobo venuje nielen znovupoužitelnosti, vzorom a klonom v programoch, ale najmä problematike generovania
znalostných profilov programátorov. Z uvedeného kontextu a priložených prác je možné usúdiť, že habilitantka sa venuje taktiež príbuzným aplikačným
doménam, do ktorých svoje poznatky prenáša. Nezanedbateľná je účasť habilitantky na riešení viacerých grantových projektov. 
Z habilitačnej práce a priložených dokladov vyplýva, že Ing. Emília Pietriková, PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami
prenášať najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Na základe celkového zhodnotenia habilitačnej práce a posúdením faktov a stanovísk z priložených dokladov (Profesijný životopis, Prehľad
pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti, Prehľad vedecko-výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v
tejto oblasti, Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov, Plnenie kritérií FEI TU v Košiciach pre
habilitačné konanie)

konštatujem,

že habilitačná práca, ako aj vedecká spôsobilosť Ing. Emílie Pietrikovej, PhD. zodpovedajú požiadavkám habilitácie a

odporúčam,

aby v prípade úspešnej habilitácie bola

Ing. Emília Pietriková, PhD.
vymenovaná za docentku v odbore habilitačného konania

Informatika

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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