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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Při vypracování oponentského posudku pro jmenování Ing. Csaba Szabó, PhD. za docenta v studijním oboru 9.2.1 informatika na Fakulte
elektrotechniky a informatiky TU v Košicích jsem čerpal z podkladů, které mně poskytla Fakulta elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v
Košicích a to jmenovitě z dokumentů:
Jmenovací dopis za oponenta předsedy VR FEI TUKE ze dne 29. 6. 2018.
Habilitační práce Ing. Csaba Szabó, PhD. na téma „Vybrané problémy a riešenia v oblasti inžinierstva zeleného softvéru“.
Profesijný životopis.
Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti.
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti.
Prehľad publikačnej činnosti vrátane ohlasov
Plnenie kritérií pre habilitačné konania na FEI TU v Košiciach.
Protokol o kontrole originality.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

V pedagogické oblasti začali aktivity habilitanta v roce 2003 vedením cvičení a od roku 2012 také přednáší. Jeho pedagogická činnost byla a je
tematický zaměřená na problematiku databázových systémů a softwarového inženýrství. Jeho pedagogické aktivity tematický zahrnují taktéž
management softwarových projektů a evoluce software. Po dobu své pedagogické činnosti cvičil studenty a vedl přednášky v řadě předmětů
zabývajících se zmiňovanými tématy. Je autorem/spoluautorem 2 monografií, 3 kapitol v monografiích a dále napsal 2 skripta. Vedl/konzultoval víc
než 100 závěrečných prací. Habilitant byl řešitelem 3 pedagogických projektů KEGA. Dále habilitant je velmi aktivní při organizování a koordinování
projektů ERASMUS+ a programu CEEPUS s nadnárodním přesahem. Z dosažených výsledků habilitanta v pedagogické činnosti plyne jeho schopnost
působit na postu docenta.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Vědeckovýzkumné zaměření habilitanta je softwarové inženýrství, návrh a testování software, evoluce software a zelený software. Habilitant byl
zapojen do řešení výzkumných projektů a to zejména projektů VEGA. Je aktivní i v oblasti recenzní. Habilitant je autorem/spoluautorem 23 článků v
časopisech (6 domácích a 17 zahraničních) z toho 3 vědeckých článků v karentovaných časopisech (2 zahraniční a 1 domácí). Dále má autor 23
příspěvků na vědeckých konferencích (17 zahraničních). Má 38 celkových citací, z toho 14 evidovaných v databázích Web of Science a SCOPUS (4
WoS). Výsledky vědeckovýzkumné činnosti habilitanta splňuji kritéria pro habilitační řízení na FEI TU v Košicích s předpokladem, že počet vědeckých
prací v domácím časopise doplníme pracemi v zahraničních periodikách a obdobně to platí i pro citace.

HODNOCENÍ HABILITAČNÍ PRÁCE

a) Aktuálnost zvoleného tématu:
Obsahově je práce orientovaná na zajímavou oblast návrhu, testování a implementace zeleného software. Charakter práce je popisný, kde autor se z
větší části věnuje historii zeleného software a popisu již existujících řešení. V dalším autor popisuje dosažené výsledky v této oblasti vybranými
kapitolami článků, kterých byl spoluautorem. Explicitně není nikde uveden jeho podíl na dosažených výsledcích.
b) Struktura habilitační práce:
Práce je rozdělená do tří větších částí. V první části se autor věnuje obecnému úvodu do problematiky zeleného software. Zejména uvádí publikované
výsledky jiných autorů a problémy při měření spotřeby energie. Ve druhé části uvádí autor vybrané problémy v oblasti zeleného software a jejích
řešení. Výsledky uvedené v této části jsou, jak již bylo uvedeno, části článků, na které se v práci odkazuje a kterých spoluautorem byl také habilitant.
Třetí velmi strohá část se zabývá vizemi habilitanta v oblasti nasazení zeleného software do praxe, kde upozorňuje na největší problém normalizace
vyhodnocení energetické efektivnosti.
V závěru předložené habilitační práce je rekapitulace problémů a výsledků uvedených v habilitační práci jsou uvedené další perspektivní směry
výzkumu v oblasti nenasazení zeleného software. 
c) Připomínky k habilitační práci
V habilitační práci mně chybí explicitní uvádění a pojmenování výsledků, které habilitant dosáhl. Práce je čtivá avšak postrádá rigorózní charakter.
Chybí v ní přesnější popis a provedení uvedených experimentů s popisem provedení měření energetické náročnosti software. Je zřejmé, že měření
spotřeby jednotlivých software je velmi komplexní a náročný problém závisící na mnoha parametrech, které se jednak často nedají změřit a taktéž na
parametrech, které se dynamicky mění nebo jsou uživateli/vývojáři nepřístupna. Přesto všechno by práci prospěl serióznější rozbor/pojednání o těchto
problémech. Jako příklad může sloužit vliv ISA na spotřebu, nebo vliv různě optimalizujících překladačů nebo koneckonců také použitá technologie a
hardwarová architektura. Doporučuji autorovi zaměřit se v budoucnu také na tuto oblast týkající se zeleného software. 
d) Otázky k habilitační práci



•    Jsou jedny z limitujících faktorů pro vytváření zeleného software požadavky na bezpečnost (obecně)?
•    Může autor nastínit svoji představu normalizace měření energetické náročnosti software v případě, že uvažujeme reálný implementační řetězec
vyvíjeného software od kódu v HLL, přes ASM a strojový kód běžící na konkrétním OS až k hardwarové platformě, která má svoji architekturu a
technologii?
•    Jak bude vypadat měření energetické náročnosti aplikace, která využívá claudové služby?
•    Má autor informaci o celosvětovém podílu na spotřebu energie aplikací pro sociální sítě?

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ

Závěrem konstatuji, že Ing. Csaba Szabó, PhD. je odborně erudovanou osobností v oblasti databázových systémů a softwarového inženýrství a rovněž
je pedagogem s mnohaletou praxí. Na základě předložených podkladů a na základě předložené habilitační práce doporučuji přijmout tuto práci k
habilitačnímu řízení a dále doporučuji jmenovat
Ing. Csaba Szabó, PhD.
za docenta v studijním oboru 9.2.1 informatika.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

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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podpis autora posudku


