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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE

Habilitačná práca Ing. Emílie Pietrikovej, PhD. sa zaoberá problematikou abstrakcie programovacích jazykov, porozumenia programov a profilovania
znalostí programátorov. Autorka sa v celej práci primárne zameriava na statickú analýzu programov s následným zameraním na jej súčasný cieľ
výskumu, v ktorom sa zameriava na budovanie autorských znalostných profilov. 

Predložená práca má celkovo 194 strán, vrátane zoznamu vlastných aj analyzovaných literárnych zdrojov. Pri vypracovaní práce autorka použila bázu
68 referenčných zdrojov. Predložená práca je koncipovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác, ktorých je habilitantka autorkou či
spoluautorkou. Tomuto zodpovedá forma a metódy spracovania habilitačnej práce, kedy je priložený súbor doplnený úvodmi a komentárom.

Habilitačná práca je rozdelená do piatich kapitol (vrátane úvodu). Z hľadiska štruktúry sa autorka po krátkom úvode v nasledujúcej kapitole 2 venuje
analýze súčasného stavu v oblasti abstrakcie a zavedeniu základných pojmov využívaných neskôr v práci. V kapitole tri rozoberá problematiku
identifikácie vzorov a následne sa hlbšie zameriava na problematiku klonovania kódu a detekciu klonov v programoch. 

Za nosnú časť považujem štvrtú a piatu kapitolu habilitačnej práce. V kapitole 4 autorka po úvode do statickej analýzy kódu objasňuje pojem znalostný
profil a jeho typy, na základe ktorých je možné ohodnotiť úroveň pochopenia kódu jeho autorom. Následne autorka ponúka súhrnný pohľad na širšie
súvislosti jej výskumu v oblasti hodnotenia kvality kódu a profilovania znalostí. Zameriava sa najmä na detailnejší popis ňou vyvinutého systému Flava,
ktorý implementuje vlastné metódy statickej analýzy kódu a rôzne metriky zamerané na generovanie znalostných profilov. Finálne ponúka porovnanie
dosiahnutých výsledkov so systémom Programmer Profiler a autormi iných, podobne orientovaných prístupov. 

Nasledujúca kapitola číslo päť predstavuje v 12-ich podkapitolách bližší výber 12 publikovaných prác vo zvolenej problematike habilitačnej práce. Na
základe použitých publikácii sa predložená výskumná práca dá rozdeliť do troch tematických oblastí:
•    Oblasť 1: Abstrakcia a identifikácia programových vzorov.
•    Oblasť 2: Mechanizmy refaktorizácie a evolúcia programovacích jazykov.
•    Oblasť 3: Metriky a znalostné profily programátora.

Prvú oblasť pokrývajú štyri vybrané publikácie, v ktorých autorka nadväzne rieši aspekty abstrakcie a statickej analýzy programov, ale aj aspekty
spojené s vyjadrovacími schopnosťami jazyka a znovupoužiteľnosťou softvéru. Predmetným jazykom je funkcionálny jazyk Haskell a výsledkom
prezentovaného výskumu je analyzátor programov HSA - Haskell Syntax Analyzer. Analyzátor realizuje navrhnutú metódu identifikácie opakujúcich sa
štruktúr (vzorov) v zdrojových kódoch programov. Výsledkom práce habilitantky v tejto oblasti je návrh dvoch algoritmov pre identifikáciu vzorov v
programoch.

Druhú oblasť pokrývajú tri publikácie, v rámci ktorých bol navrhnutý nový algoritmus mARTINICA na automatizovanú refaktorizáciu
bezkontextových gramatík a návrh nového jazyka pre refaktorizáciu gramatík s použitím vzorov s názvom pLERO. 

Posledná oblasť je zameraná na "Metriky a znalostné profily programátora". Táto časť je najkomplexnejšia a priamo nadväzuje na prvú oblasť výskumu.
Okrem piatich komentovaných prác má s ňou súvis aj väčšia časť kapitoly 4. Ide o oblasť súčasného výskumu habilitantky, v ktorom sa zameriava na
detekciu klonov, použitie metrík pre hodnotenie kvality kódu a tvorbu znalostných profilov programátorov. Jednotlivé publikácie na seba nadväzujú a
predstavujú postupný vývin systému Flava, kde predmetnými jazykmi sú jazyky Java a C. Prezentované prínosy publikačnej kategórie sú radené do
oblasti porozumenia programov.

Predložený súbor prác vznikol ako súčasť viacročných výskumných aktivít autorky a kolektívu v rámci riešenia výskumných úloh projektov VEGA
(3), KEGA (6), APVV (1) a grantov FEI TUKE (2). Súbor prác predstavujú práce publikované v zahraničných časopisoch (2), zahraničných
indexovaných časopisoch (1), domácich časopisoch (3) a zborníkoch zo zahraničných (5) a domácich medzinárodných konferencií (1). 

Vybrané publikované práce autorky ponúkajú prínos v oblasti abstrakcie a porozumenia programov s využitím statickej analýzy kódu, detekcie klonov
a metrík pre hodnotenie kvality kódu. Predkladaná práca poskytuje prehľad výskumu autorky v rokoch 2011 až 2021 a poukazuje na aktívnu profiláciu
autorky, ktorej výskumná práca prispieva k rozvoju softvérového inžinierstva v oblasti porozumenia programov. Celkovo je práca napísaná prehľadne,
formálne aj obsahovo vhodne, s dobrým členením. 

Oceňujem, že autorka do všetkých kapitol práce zakomponovala aj odvolávky na inú svoju relevantnú výskumnú prácu vykonanú v tejto problematike.
Vo vedeckej činnosti tak na základe dostupných zdrojov konštatujem, že sa habilitantka predmetnej oblasti venuje dlhodobo. Tomu odpovedá aj
publikačná činnosť autorky, ktorá z celkovo 51 záznamov obsahuje 25 zameraných na túto oblasť. Autorka sa aktívne zapája aj do riešenia národných



grantových projektov, ktoré prehľadne uvádza v závere habilitačnej práce. Celkovo za oblasť VaV činnosti konštatujem naplnenie habilitačných kritérií,
s uznaním výstupov a činnosti autorky v slovenskej aj medzinárodnej odbornej komunite, čomu zodpovedá aj štruktúra ohlasov na jednotlivé vedecko-
výskumné výstupy (WoS-79, H-Index 6/Scopus-128, H-Index 7). Tu však evidujem, že čísla sa mierne líšia oproti tým v materiáloch, napr. počet
citácii v Scopus stúpol, naopak, Hi je 7.

V pedagogickej praxi autorka vedie od roku 2009 cvičenia a prednášky viacerých predmetov oboch stupňov VŠ štúdia, v slovenskom aj anglickom
jazyku. Tie súvisia s predmetom jej výskumu - programovaním. Habilitantka je spoluautorkou VŠ učebnice a učebných textov. Časť jej publikačnej
činnosti je zameraná na oblasť kvality vzdelávania (6 publikácií) so získaným medzinárodným ohlasom. Viedla alebo konzultovala viac ako 100
záverečných prác, bola zapojená do riešenia 6 KEGA projektov, 2 projektov Erasmus+ a 2 univerzitných projektov zameraných na oblasť vzdelávania.
V súčasnosti je pedagogickým poradcom na Katedre počítačov a informatiky a členkou komisií viacerých študentských súťaží (Hackaton). Jej
pedagogické aktivity preto považujem za nadpriemerné a prispievajúce k výchove študentov v odbore.

K práci mám pár pripomienok. Kapitoly práce so súčasným stavom dostatočne pokrývajú len dve z troch oblastí vybraných publikácií. Oblasť
"Mechanizmy refaktorizácie a evolúcia programovacích jazykov" má len minimálne pokrytie súčasného stavu v úvodných kapitolách práce. Ako druhú
pripomienku uvádzam, že v práci neevidujem kapitolu záver, v ktorej by autorka sumárne zhrnula svoju prácu. 

K téme predloženej habilitačnej práce mám nasledujúce otázky:
•    Autorka v práci spomína ňou vyvinutý systém Flava. Môže ho autorka stručne predstaviť? Ako ho využíva vo svojej praxi na fakulte?
•    Dosiahol tento systém širšie uplatnenie a využitie v prácach iných autorov?
•    Súčasná doba vytvára priestor na veľkú mieru plagiátorstva či používania klonov. Je možné použiť systém Flava na detekciu a elimináciu tohto
trendu?
•    Ako vidíte budúcnosť a perspektívu Vašich ďalších výskumných aktivít v tejto oblasti?

Na základe celkového zhodnotenia predloženej práce, VaV či pedagogických aktivít, ako aj stavu plnenia habilitačných kritérií konštatujem vysokú
odbornú a pedagogickú úroveň habilitantky v predmetnej oblasti. Preto odporúčam habilitačnej komisii a Vedeckej rade Fakulty elektrotechniky a
informatiky TU v Košiciach vymenovať Ing. Emíliu Pietrikovú, PhD. za
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