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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Obtížnost zadání spočívala v nutnosti pochopení pokročilých modelů formálních jazyků, které jsou běžně

probírány až v rámci doktorského studia, a jejich využití při návrhu vlastní modifikace syntaktické analýzy.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všechny body zadání jsou v předložené práci splněny, výhrady mám jen k 3. bodu. V technické zprávě je

ukázáno pouze to, že vytvořená metoda přijímá některé jazyky, které nejsou bezkontextové. Předpoklad, že
budou přijímány podobné jazyky jako u hlubokého zásobníkového automatu, není správný, protože vytvořená
metoda používá jinou definici přechodu a také pracuje s omezující LL tabulkou. Vzhledem k obtížnosti zadání je
ale možné tento nedostatek tolerovat.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy splňuje minimální požadavky, od úvodu po závěr má zpráva 26 vysázených stran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Technická zpráva je velmi dobře členěna a také samotný text je psán čtivě a srozumitelně. Problém nastává u

prezentovaných definic a algoritmů, kde se velmi často vyskytují nepřesnosti a překlepy. Čtenář neznalý tématu
by pak mohl mít s pochopením práce problémy, protože by si nedokázal zanesené chyby uvědomit a zkorigovat.
Některé modely jsou také prezentovány pouze malou částí definic (např. n-omezená stavová gramatika), což
ztěžuje jejich pochopení.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typograficky je technická zpráva na velmi dobré úrovni, nedostatkem jsou pouze občasné problémy se sazbou

indexů, správného typu závorek apod. Gramatických chyb se v textu vyskytuje pouze malé množství.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Celkem jsou uvedeny 4 studijní prameny a všechny jsou relevantní k tématu bakalářské práce. Vlastní výsledky

studenta jsou v práci řádně odlišeny. Literatura je citována dle příslušných norem. Nicméně bych si dokázal
představit širší využití zdrojů, zejména o články dříve zkoumající podobnou tématiku.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Prezentovaná modifikace prediktivní syntaktické analýzy je funkční a dokáže přijímat některé jazyky, které

nejsou bezkontextové. Modifikace se ovšem nedrží původní definice hlubokého zásobníkového automatu a
zavádí vlastní způsob přechodů. I kvůli tomu jsou další podrobnosti o přijímaných jazycích neznámé. Problémem
je také návrh takové analýzy, protože neexistuje ekvivalentní gramatika a není představen žádný postup tvorby
modifikované LL tabulky.
Implementovaná demonstrační aplikace je funkční a velmi dobře napsaná.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce je nová metoda prediktivní syntaktické analýzy. Její použití je však demonstrováno pouze na

velmi jednoduchých příkladech. Vzhledem k neexistující ekvivalentní gramatice a neexistujícímu postupu tvorby
LL tabulky je pravděpodobné, že se práce s touto metodou stane pro složitější případy nezvladatelná.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak se liší přechod u hlubokého zásobníkového automatu a přechod používaný v navržené metodě

syntaktické analýzy? Byl k zavedení této změny důvod?
2. Existuje obecný postup pro vytvoření modifikované LL tabulky?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Student se ve své práci pustil do nelehkého úkolu modifikace metody prediktivní syntaktické analýzy, aby

dokázala zpracovat jazyky, které nejsou bezkontextové. Vytvořená modifikace se však nedrží zavedených
modelů a v důsledku je tak velmi složitě použitelná. Technická zpráva navíc obsahuje znatelné množství chyb.
Celkově proto navrhuji průměrné hodnocení C (75 bodů).
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