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Predkladaná dizertaèná práe je venovaná problematike redukie veµkostir�znyh typov automatov (koneèné, stromové, Bühiho) a testovaniu inklúziejazykov generovanýh skúmanými typmi automatov. Téma dizertaènej práezodpovedá oboru dizertáie a je aktuálne z pohµadu súèasného výzkumu voblasti informatiky. Prezentované výsledky (algoritmy) nájdu svoje uplat-nenie v¹ade tam, kde sa pre reprezentáiu problému pou¾ívajú automaty ak rie¹eniu je potrebné nad automatmi realizova» základné mno¾inové ope-ráie. Príkladom je veµmi rozsiahla a aktuálna oblas» formálnej veri�káievýpoètovýh systémov, aplikáie umelej inteligenie a ïaµ¹ie.V¹etky prezentované výsledky sú nové, originálne, prínosné a na vysokejtehnikej úrovni. Výsledky boli publikované na prestí¾nýh medzinárodnýhkonfereniáh (viï prilo¾ené materiály). Veµmi pozitívne hodnotím nasleduj-úe aspekty predkladanej práe.1. V¹etky výsledky obsiahnuté v prái boli u¾ publikované na kvalitnýhkonfereniáh. Autor mal mo¾nos» predlo¾i» dizertaènú práu formousúboru týhto publikáii. Napriek tomu zvolil (èasovo výrazne nároènej-¹iu) formu jednotného textu. Výsledkom je veµmi prehµadný text, ktorýurèite oenia v¹eti, kto hú preniknú» do predmetnej oblasti. Jed-notlivé algoritmy sú prezentované jednotnou formou, od intuitívnehovysvetlenia, ez príklad, presný textový popis a popis formou pseudo-kódu, a¾ po d�kaz korektnosti a analýzu zlo¾itosti.2. Doktorand sa poèas svojho ¹túdia systematiky venoval jednej oblasti.Výsledkom je práa, ktorá postihuje tematiku simulaènej redukie preelú ¹kálu automatov.



3. Hlavným prínosom práe sú metódy a tehniky, ktoré majú ¹ir¹ie po-u¾itie. Práa ukazuje pou¾itie tehník pre konkrétne typy automatov,ale ako naznaèuje aj sám autor, tehniky majú poteniál aj v prípadeïal¹íh typov automatov.4. Práa je napísaná veµmi zrozumiteµne. Skúmané objekty (¹peiálne stro-mové jazyky a automaty) sú komplikované a ih presný matematikýpopis nie je v ¾iadnom prípade jednoduhý. Formalizmus, ktorý je vprái pou¾itý, je exaktný a pritom úsporný.5. Navrhnuté algoritmy a postupy boli implementované a experimentálneoverené.6. Napriek pomerne krátkej dobe, ktorá uplynula od publikovania výsled-kov, doktorand dokladuje 16 itáií publikáií.7. Poèas doktorského ¹túdia spolupraoval Mgr. Holík s elou radou ko-legov (jeho publikáie majú 12 r�znyh spoluautorov) z Brna a z uni-verzít v Uppsale, Parí¾i, Cahan a Edinburghu. Táto skutoènos» jasnedokladuje jeho vysoké komunikaèné znalosti a shopnos» kooperáie.Celkové hodnotenieObsahový prínos dizertaènej práe hodnotím veµmi kladne, prezentované vý-sledky sú nové, dobre motivované a netriviálne. Výsledky sú prezentovanéna vysokej úrovni, a to ako po odbornej, tak aj po jazykovej a pedagogikejstránke. Predkladaná práa dokladá, ¾e Mgr. Holík je praovníkom s vede-kou erudíiou.Celkove predkladaná dizertaèná práa zodpovedá obene uznávaným po-¾iadavkom k udeleniu akademikého titulu a doporuèujem ju k obhajobe.
V Brne, 31.12.2010 Ivana Èerná


