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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížné. Zadání vyžaduje studium oblastí teoretické informatiky, které jsou přednášeny až

na doktorské formě studia. Problematiku je pak nutné studovat zejména z cizojazyčných zdrojů. Dále byla po
stundentce vyžadována aplikace nastudované problematiky v rámci nově naržených metod syntaktické analýzy.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je vhodně rozdělena do 5 hlavních kapitol. Kapitoly 2 až 4 slouží jako úvod do problematiky sekvenčních

a parelelních gramatik a metod syntaktické analýzy. Kapitola 5 zavádí nové metody syntaktické analýzy pro
některé typy gramatik a systémů, které nejsou bezkontextové. U každé z těchto nových metod je pak, kromě
popisu samotného algoritmu, odvozena i časová a paměťová složitost dané metody. Kapitola 6 pak popisuje
implementovanou aplikaci, která slouží jako prototyp uvedených metod.
Kapitoly 2 až 4 obsahují několik drobnějších nepřesností, nedefinovaných pojmů případně definic v nevhodném
pořadí. Čtenář neznalý problematiky, by tak mohl mít s touto částí menší problémy. Pro čtenáře znalého jsou tyto
kapitoly ale poměrně čtivé.
Hlavním nedostatkem kapitoly 5 je pak absence komentovaných příkladů demonstrujicích funkci jendotlivých
algoritmů. Algoritmy jsou popsány formálně a doplněny o stručný neformální popis. Vzhledem k jejich složitosti
(některé z nich obsahují několik pomocných funkcí, což nutí čtenáře přeskakovat mezi několika částmi textu) je
pak jejich pochopení složitější. Jako plus bych naopak uvedl, že studentka také stručně popsala odvození
časové a paměťové složitosti jednotlivých metod.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psána v anglickém jazyce a obsahuje nezanedbatelné množství překlepů či chyb. Co se typografické

části týče, zde bych vytknul absenci zvýraznění důležitých pojmů v rámci práce (alespoň v kapitolách
popisujicích aktuální stav vědění). I přes tyto připomínky nepovažuji práci jako příliš vybočující ze standardu.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 K použitým zdrojům a jejich citovaní v rámci práce nemám výhrad.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizačním výstupem je aplikace psaná v jazyce C++. Cílem aplikace je ukázat, že navržené metody jsou

schopny rozhodovat o příslušnosti vstupního řetězce do jazyka popsaného zadanou gramatikou.Následkem toho
je aplikace poměrně strohá, a pro její praktické využití, např. ve výuce, by ji bylo třeba značně rozšířit. Za pomoci
této aplikace pak studentka provedla měření časové a prostorové složitosti navrženných metod.
Celkově hodnotím výslednou aplikaci jako slabší. Vzhledem k zaměření práce však nepovažuji slabší realizační
výstup za příliš velký problém.

8. Využitelnost výsledků
 Práce zavádí několik nových metod syntaktické analýzy, které nejsou založeny na bezkontextových gramatikách.

Dosažené výsledky by bylo vhodné dále rozvinout a publikovat např. časopisecky.
9. Otázky k obhajobě
 Uvažovala jste nad možnostmi modifikací některé z metod tak, aby ji bylo možné použít i v rámci překladačů -

tedy aby metoda umožňovala nějakým způsobem generovat posloupnost použitých pravidel (ideálně i pravidel
původniho modelu, před jeho transformací do příslušné normální formy)?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práce je poměrně zdařilá po stránce obsahové. Hlavní nedostatky práce jsou pak ze strany její formy, především

slabší jazyková stránka a nedostatečná přehlednost některých pasáží. Vzhledem k obtížnosti zadání hodnotím
práci jako mírně nadprůměrnou.
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V Brně dne: 6. června 2019

 Martiško Jakub, Ing.
oponent
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