
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE

POSUDOK OPONENTA PRÁCE

Názov práce:  Vybrané aspekty v oblasti analýzy programov a profilovania znalostí
Autor:  Ing. Emília Pietriková, PhD.
Odbor habilitačného konania 
a inauguračného konania:

 informatika Akad. rok: 2021/2022

Oponent:  doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Pracovisko oponenta:

 
Katedra počítačov a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Habilitačná práca Ing. Emílie Pietrikovej, PhD. predstavuje súbor vybraných najvýznamnejších vedeckých publikácií autorky a kolektívu, ktorý doplnila
o prehľad problematiky abstrakcie programov so zameraním na statickú analýzu programov pre extrakciu znalostných profilov programátorov, do
ktorej spadá aj výskumná činnosť autorky predloženej práce. Cieľom takto koncipovanej habilitačnej práce je sumarizácia a zhodnotenie vlastných
dosiahnutých výsledkov a prínosov pri skúmaní identifikácie programových vzorov, mechanizmov refaktorizácie, evolúcie programovacích jazykov a
vývoji metrík a profilovania programátorov.

Výskum prezentovaný v predloženej práci umožňuje pochopiť nielen ako sa programovacie jazyky využívajú, ale aj akým smerom by sa vývoj nových
programovacích jazykov mal uberať. V softvérovom priemysle je nutné dodržiavať definované štylistické konvencie pre zrozumiteľnosť a
znovupoužiteľnosť zdrojového kódu a profesionálny vývojár musí vedieť nielen programovať, ale aj konštruovať softvér. Dosiahnuté poznatky
pomáhajú aj pri redukcii programátorských chýb, ale najmä umožňujú aj hľadanie vhodných úrovní abstrakcie v procese vývoja softvéru, čo dovoľuje
lepšie uchopenie intelektuálnej náročnosti profesie sofvérového inžiniera. A ako aj autorka spomína má to veľký ekonomický dopad.

Prácu môžeme rozdeliť na dve časti. V prvej autorka predstavuje základné pojmy a problémy súvisiace s používaním abstrakcie v programovacích
jazykoch a meraniu úrovne abstrakcie s cieľom dosiahnutia čo najväčšej znovupoužiteľnosti softvéru identifikáciou vzorov, projekčným editovaním
alebo detekciou klonov. Následne sa autorka venuje metódam statickej analýzy programov, pričom ju nechápe iba ako spôsob nachádzania chýb v
programoch a dodržiavania štýlu, ale ako nástroj pre extrakciu znalostí o používaní programovacieho jazyka. Zavádza pojem znalostný profil, ktorého
zmyslom je z programov extrahovať a klasifikovať úroveň poznania programovacieho jazyka či už vo všeobecnosti alebo u konkrétneho programátora.
Predstavuje vybrané techniky statickej analýzy, ktoré vo svojom výskume používa a diskutuje o nových prístupoch v kontexte súčasného stavu
výskumu. Celá táto prehľadová časť slúži ako úvod pre oboznámenie sa s problematikou a bolo by určite zaujímavé rozvinúť tento text či už do
praktickej vysokoškolskej učebnice techník profilovania alebo obsiahlejšej monografie mapujúcej celú skúmanú oblasť.

Druhá časť práce mapuje autorkin prínos do skúmanej oblasti prezentovaný prehľadom dvanástich najvýznamnejších publikácií za posledných desať
rokov. Štyri publikácie predstavujú výsledky venované definícii metrík pre hodnotenie abstrakcie, algoritmom pre hľadanie vzorov v programoch a
zvyšovaniu vyjadrovacej sily vybraného jazyka automatizovanou extrakciou a kontrakciou jazyka. Tri publikácie sú venované evolúcii programovacích
jazykov, algoritmu pre automatizovanú refaktorizáciu bezkontextových gramatík s návrhom funkcionálneho a imperatívneho jazyka implementujúceho
tieto vzory a automatizovanej evolúciu gramatík. Päť publikácií prezentuje výsledky súčasného výskumu budovania znalostných profilov
programátorov s využitím nástrojov statickej analýzy programov a príspevok k porozumeniu a pochopeniu programov.

Celá práca je formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú a vložené publikované práce
autorky jasne deklarujú jej prínos v kontexte otvorených problémov v oblasti výskumu programovacích jazykov a porozumenia programov. K práci a
do diskusie mám nasledovné otázky:

1. Nakoľko dokážu znalostné profily programátorov rozlíšiť medzi štylistickými nedostatkami programátora (napr. nedodržiavanie dohodnutých
konvencií) a nedostatočným vzdelaním programátora (napr. neporozumenie princípom algoritmizácie a konštrukcie softvéru)?

2. Aké sú možnosti a aktuálne výsledky použitia metód strojového učenia a iných aproximačných metód pre extrakciu znalostných profilov?

3. Je možné identifikovať súčasné trendy v evolúcii programovacích jazykov napr. v zmysle ako chápeme evolúciu softvéru reprezentovanú
automatizáciou procesu vývoja (rozumej konštrukcie) softvéru?

Na záver môžem konštatovať, že doterajšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti Ing. Emílie Pietrikovej, PhD. predstavujú vedecké práce publikované
v renomovaných vedeckých časopisoch, príspevky na medzinárodných vedeckých fórach a úspešné riešenie vedeckých projektov. O uznaní
výsledkov vedeckou komunitou svedčia SCI citácie vedeckých prác predkladateľky. Výsledky v pedagogickej oblasti potvrdzujú schopnosť
uchádzačky aplikovať najmodernejšie poznatky vo výučbovom procese. Predkladateľkina pedagogická činnosť na katedre trvá nepretržite 12 rokov a
nadobudnuté skúsenosti pretavila do vysokoškolskej učebnice a skrípt. Pri hodnotení pedagogických aktivít oceňujem najmä vedenie diplomových prác
so zaujímavými témami orientovanými na problematiku, ktorou sa predkladateľka zaoberá. Po preštudovaní predložených dokumentov som dospel k
zisteniu, že uchádzačka splnila habilitačné kritériá stanovené Vedeckou radou FEI TU v Košiciach a je odborníčkou v oblasti výskumu programovacích
jazykov na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

Na základe celkového posúdenia habilitačnej práce a priložených materiálov odporúčam habilitačnej komisii a Vedeckej rade FEI TU v Košiciach
vymenovať Ing. Emíliu Pietrikovú, PhD. za docentku v odbore 9.2.1 Informatika.
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