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Tématem p°edloºené diserta£ní práce je studium jednostranných grama-
tik s nahodilým kontextem, které navazuje na výzkum regulovaných grama-
tik v teorii formálních jazyk·, jehoº po£átky se datují do 80. let 20. století.
Práce p°edstavuje jednostrannou variantu dnes uº klasického formalismu �
gramatik s nahodilým kontextem � jenº je inspirován regulací r·stových pra-
videl (ne)výskytem ur£itých symbol· v produkovaném °et¥zci. Tento nám¥t
odpovídá oboru disertace a je aktuálním výzkumným tématem.

Práce p°iná²í celou sérii p·vodních v¥deckých výsledk· v oblasti regu-
lovaného p°episování, p°írodou inspirovaných multiagentních gramatických
systém·. Mnohé výsledky z práce byly publikovány na mezinárodních kon-
ferencích dobré kvality a rovn¥º ve 12 £láncích v impaktových £asopisech.
Dal²ím významným po£inem doktoranda je podíl na monogra�i vydané v
nakladatelství Springer o rozsahu 690 stran. Vynikající dojem z publika£ní
£innosti mírn¥ sniºuje fakt, ºe tém¥° v²echny £asopisecké práce nesou spo-
luautorstvím vedoucího. Dle mého názoru je v²ak rozsah a kvalita výsledk·
výzkumu p°esto dosta£ující i pro habilitaci v oboru.

Práce má rozsah 110 stran bez seznamu literatury a dal²ích p°íloh. Po
technickém úvodu v £ásti I, shrnující elementy teorie formálních jazyk·, p°i-
chází klí£ová druhá £ást p°edstavující v kapitolách 3�9 jednostranné gra-
matiky s nahodilým kontextem a výsledky, které s nimi autor dosáhl. Tyto
výsledky zahrnují studium generativní síly, normální formy a redukce, spe-
ciální omezené a nebo zobecn¥né varianty, omezené typy derivací a vztah k
jiným gramatickým formalism·m. Spektrum studovaných vlastností je ²iroké
a poskytuje dostate£ný nadhled nad problematikou. Nejsou zahrnuty nap°í-
klad rozhodovací problémy, toto v²ak vzhledem k velkému rozsahu práce
nepovaºuji za výtku.

T°etí £ást práce pak tvo°í záv¥r spolu s návrhy moºných aplikací v ob-
lasti molekulární genetiky, informatiky a lingvistiky. Musím °íci, ºe existuje
celá °ada zajímavých formalism· jako regulované gramatiky, gramatické sys-
témy, operace typu shu�e na trajektoriích, restartující automaty apod., které
zmi¬ovaly podobné aplikace, mnohdy s p°esv¥d£ivými p°íklady charakteri-
zace operací s DNA, lingvistických jev·, interakce multiagentních systém·
apod. Nevím v²ak o p°ípadu, kdy by reálná aplikace zdomácn¥la v jiném



v¥dním oboru jako bioinformatika, lingvistika, £i v kompilátorech, transláto-
rech apod. Ani toto není výtka p°edkládané práci, která obsahuje základní
výzkum v oboru formálních jazyk·. Pro rozptýlení pochybností by se v²ak
musel najít tým, jenº by jasn¥ demonstroval výhody a dotáhl k praktické
aplikaci n¥který z uvedených formalism·.

Po formální a typogra�cké stránce nemám k práci výhrad, které by stály
za zmínku.

Záv¥r: P°edloºená práce dle mého názoru výrazn¥ p°evy²uje standardní
poºadavky na doktorskou práci, a bylo by ji moºno doporu£it i jako práci
habilita£ní. P°iná²í °adu originálních výzkumné výsledk· v oboru formálních
jazyk·, z nichº mnoho bylo publikována na kvalitních mezinárodních fórech
a v impaktových £asopisech, i formou zahrani£ní monogra�e ve vydavatel-
ství Springer. Doporu£uji práci p°ijmout jako diserta£ní a v p°ípad¥ úsp¥²né
obhajoby ud¥lit uchaze£i titul doktor.
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