
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Adamec Ondřej, Ing.
Téma: Cestami řízené gramatiky (id 14737)
Oponent: Soukup Ondřej, Ing., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo precizně splněno ve všech bodech. Obsahuje zajímavé originální výsledky.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce pokrývá všechny důležité aspekty zadání v očekávaném rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je psána mimořádně precizně, čtivě, je dobře strukturovaná a přehledná. Vše je vhodně

graficky znázorněno. Pouze bych vytkl absenci definic okrajově použitých termínů - regulární a maticové
gramatiky a jazyky.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální stránka technické zprávy dosahuje vysoké úrovně, vše je přehledně upraveno a vysázeno. Velmi

kvalitní je i jazyková stránka zprávy. Práce je téměř prosta chyb.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student pracuje s literaturou korektně, volí relevantní a důvěryhodné zdroje.
7. Realizační výstup 82 b. (B)
 Korektnost navrženého algoritmu byla dokázána. Výsledná implementace je funkční a použitelná. Práce

obsahuje originální výsledky.
8. Využitelnost výsledků
 Práce shrnuje aktuální stav poznání ohledně cestami řízených gramatik, navíc přináší nové a zajímavé výsledky.

Mnoho významných otázek zůstává stále nezodpovězených, proto bude třeba dalšího studia oblasti.
9. Otázky k obhajobě
 Zadání neurčuje konkrétní formální model, který má být výsledkem konverze. Byly zvažovány i jiné

modely? Z jakého důvodu bylo výhodné zvolit právě stavové gramatiky?
Zaměřte se na první a druhý řádek indukčního kroku na straně 15. Jedná se na obou řádcích o stejná x,
a,y,m? Pokud ano, je tedy možné pro daný řetězec jazyka xay libovolně měnit délku sekvence
následujících čtverců? Vysvětlete.

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Obtížnost zadání považuji za obvyklou. V rámci práce bylo třeba se dotknout více různých oblastí, studovat

formální modely, navrhnout a analyzovat algoritmus, implementovat a testovat překladač, ovšem v přiměřeném
rozsahu. Nadstandardní hodnocení zdůvodňuji velmi precizním zpracováním.
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