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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Habilitačná práca Ing. Csabu Szabóa, PhD., pracovníka katedry počítačov a informatiky na FEI TUKE v Košiciach, je venovaná problematike
inžinierstva zeleného softvéru, t.j. energetickým aspektom vývoja a používania softvéru. Pri vypracovaní posudku som čerpal z predloženej práce a
podkladov, poskytnutých fakultou FEI TUKE.
Predložená práca obsahuje celkovo 98 strán textu vrátane zoznamu použitej literatúry obsahujúcom 60 cudzích referenčných zdrojov, a zoznamu
publikovaných prác, kde je autorom či spoluautorom obsahujúcom vybratých 50 výstupov. Práca je svojim rozsahom skôr menej obsiahle dielo. Autor
sa v práci zameriava na problematiku merania energetickej náročností softvérových aplikácií ako aj procesov vývoja softvéru so snahou o vytýčenie
cesty smerom k ich štandardizácii v oblasti energetickej efektívnosti. Práca je rozdelená na do troch kapitol, úvodu a záveru.
V kapitole 1 sa autor zameriava na komplexné predstavenie problematiky a stavu v súvisiacich oblastiach. Kapitola 1 je členená do ôsmich podkapitol, v
ktorých autor po stručnom pohľade do histórie problematiky následne identifikuje:
•    entity, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní energetickej efektívnosti softvéru, 
•    ponúka prehľad problematiky merania spotreby energie so zameraním na meranie spotreby energie aplikácií, bežiacimi v koncových IT systémoch
s personálnym OS pomocou sw. meracích nástrojov,
•    a následne sa venuje samotnej aplikácii ako objektu spotreby energie a možnostiam jej šetrenia na úrovni použitia len softvéru a jeho zefektívnení. 
Vlastný prínos autora k problematike obsahujú kapitoly 2 a 3, pri vypracovaní ktorých autor aj primárne čerpal z vlastných publikačných výstupov. V
úvode kapitoly 2 autor najprv identifikuje päť vybraných problematických oblastí ku ktorým následne ponúka svoj autorsky vlastný prístup k ich
riešeniu. Oblasti ponúkaných riešení obsahujú témy ako spôsoby meraní a posudzovaní energetickej náročnosti aplikácii pre rôzne OS ako aj
energetické profilovanie vývoja aplikačného softvéru pomocou troch rôznych prístupov vývoja aplikácií (rýchly, evolučný a vodopádový), ktoré by
mohli niesť označenie ako „zelené“. Navrhované a realizované merania a posudzovania využívajú nástroje identifikované v kap. 1.
V poslednej tretej kapitole sa autor diskusnou formou zamýšľa nad ďalším smerovaním vývoja v tejto oblasti, t.j. v oblasti inžinierstva zeleného
softvéru. Diskusia sa venuje témam ako ďalšia tvorba vhodnej metodológie ako aj vhodných referenčných modelov pre zelené „štítkovanie“
energetickej náročnosti samotného softvéru alebo procesu jeho vývoja. Súčasťou diskusie je aj zahrnutie problematiky do bežnej výučby na univerzite.
Práca je prehľadne a jednoducho členená, písaná zrozumiteľne. Kapitoly práce na seba logicky nadväzujú a danú problematiku postupne rozvíjajú.
Primárnou témou je síce energetické optimálnosť zameraná na softvérové prostriedky koncového používateľa (vývoj a používanie), bolo by zaujímavé
vidieť dosah problematiky aj v oblasti v súčasnosti rozšírenej virtualizácie (na strane servera či klienta). Nosné časti práce využívajú rozsiahlu
publikačnú činnosť autora, spomínaných 50 zdrojov, v predmetnej oblasti inžinierstva softvéru. 
K práci mám pár pripomienok:
•    Práca je dobre čitateľná, avšak miestami je písaná pomerne voľným, skôr populárnym spôsobom.
•    Rozsah citovanej literatúry je obsiahly, avšak miera uvádzania zdrojov v texte je nižšia.
•    V práci mi chýba bližší popis metodiky vykonávaných testov a meracích scenárov.
•    Kontrola originality poukázala na 24.58% percento zhody, avšak nadprahová je zhoda s prácami kde je p. Szabó spoluautor, čo je teda v poriadku.

K téme preloženej habilitačnej práce mam nasledujúce otázky:
•    Môže autor objasniť metodiku vykonaných meraní či scenárov z kapitoly2? Napr. toho popísaného v kapitole 2.2? 
•    Môže autor stručne zhrnúť kde vidí najväčšie praktické prekážky v certifikovaní softvéru ako zeleného? A ako autor vidí ďalšie smerovanie vývoja
a využívania problematiky inžinierstva zeleného softvéru v reálnej praxi SW spoločností?

Z predloženej práce a z prehľadu VV činnosti poskytnutej fakultou konštatujem, že autor je úspešný v riešení národných grantových projektov a jeho
publikačná činnosť je nadpriemerná, z výstupmi v renomovaných časopisoch, medzinárodných konferenciách či vysokom počte knižných publikácií.
Podobne miera citovanosti prác autora je veľmi dobrá. Celkovo tak za oblasť VV činnosti konštatujem nadmieru presahujúce plnenie habilitačných
kritérií, s uznaním výstupov a činnosti autora v slovenskej aj medzinárodnej odbornej komunite.
V oblasti pedagogickej činnosti autor viedol, či vedie cvičenia a prednášky z vysokého počtu predmetov. Viedol, či tútoroval, viac ako 108 záverečných
prác, čo je nadpriemerné. Habilitant sa podieľal na riešení viacerých edukačných KEGA či APVV projektov. Je aktívny v programe Erazmus+ a
CEEPUS. Všetky pedagogické aktivity považujem za nadštandardné a za pedagogickú oblasť tiež konštatujem plnenie habilitačných kritérií.
Na základe celkového zhodnotenia predloženej práce, VV či pedagogických aktivít, ako aj stavu plnenia habilitačných kritérií konštatujem vysokú
odbornú a pedagogickú úroveň habilitanta v predmetnej oblasti. Preto odporúčam habilitačnej komisii a Vedeckej rade Fakulty elektrotechniky a
informatiky TU v Košiciach vymenovať Ing. Csabu Szabóa, PhD. za
    
                docenta

v odbore 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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