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Přehled tématu a obsahu práce

Předložená dizertační práce je psána ang1icky a nrá celkově zhruba 120 stran základriího
textrr, rozdělerrého do sedmi kapitol.

V první kapitole autor uvádí čtenáře do výzkumné problematiky, která je náplrrí práce.
Jednírn z problémů je redukce počtu stavů u klasických nedeternrirristickÝch automatů
pr'acujících na slor'ech. tj. Íetězcích symbolů. a dáIe redukce stavů u strornových automatťt,
které pracují obecněji S telmy. tedy s uspořádanýnri stromy. Dalším z problémů je zjišťování
inliluze přijímaných jazyků pro dva zadané (klasické či stromové) autornaty.

Hlavní motivační oblastí pro zkoumáni zminěných otázekje problém automatizované verifi-
kace, speciáIně u metody tzv. (abstr'aktního) regulárního (stromového) ,,model checkingrr"
(ol,ěřo,,'ání viastnosti niodelu). V tomto případě jsou množiny konfigr_rrací systénru zadá-
r-ánr' (rredeterrninistickýnri) konečnými automaty. klasickýnri či stroniovými podle tolro.
zda konfigulace jsou přirozeně popsány jako řetězce synibolů či stronry- (terrny). Pro au-
tomatizovanou verifi.kaci v těchto modeiech. už např. pro aigoritnrické zjištění. zda systénr
nemůže dosáhnout některou ze specifikovaných nebezpečných konfigurací, jsou efektivní
řešení zminěných problérnů redukce stavů automatů a zjištění jazykové inkluze kiíčové.

oblast automatizované verifikace je celosvětově velmi živou a důležitou výzkumnou ob-
lastí, související se stá]e většími nároky na spolehlivost (stále složitějších) softwarových a
hardwarových systémů, u nichž jakkoli sofi'stikované testování rrení a nernůže bÝt p1ně uspo-
kojivé' Regulární mode1 checking je jednou z metod, která se v této souvislosti zkouniá.
Škohtel autora dízertační práce, doc. Toniáš Vojnar, se dlouhodobě velmi aktivrrě účastrrí
práce mj. v této oblasti, společně se zahraničními kolegy z pracovišť v PaŤiži, Grenoblu,
Uppsale, ... Autor dizertační práce, Lukáš Holík' tak získal přirozenou možnost zapojit se
do mezinárodního špičkového výzkumu.

Zminěné hlavní výzkumné otázky, redukce počtu stavů autornatů a jazvkováinkluze (a další
související problénry), byly samozřejmě zkoumány již dříve. Je známa jejich neuspokojivá
výpočetní složitost v nejhorším případě (worst-case complexity), takže jde o fundované
návrhy korektních (byť neúplných) víceméně heuristických metod a o porovnávání jejich
úspěšnosti při nasazení v konkrétních praktických situacích.

Jedním z úspěšných postupů v uvedeném smyslu je (rychlý) výpočet simulačních relací



(předuspořádarrí či ekvivalencí), což jsou jemrrější relace než je jazyková irik]uze; jejich
praktická užitečnost v konkrétních aplikačních oblastech u autonratizované verifikace je
ověřerra experimenty. Kapitola 2 dizertačtrí práce exaktně zavádipotřebné pojrny a kapito]y
3 a 4 jsou pak věnovárry rrovým rnetodám pro výpočet simulačních relací u klasických
i strorrrových automatů; zároveň jsou rravrženy i nové variarrty těchto reiací (např. tzv.
,,rlrediated equivalence"), jejichž užitečnost je doložena návrhem a ana!ýzou přísiušnýcir
algoritrrrů a experinrenty.

I(apitola 5 se věnuje hlavně jazykové inkluzi u stronrových autornatů. Jednou z inspirací
byla relativrrě rrová rnetoda zvantá anglicky ,.antichain (urriversality arrd language inclusiorr)
checking" u kiasických automatů. V dizertační práci je tato metoda aplikovárra na stromové
automaty, její úspěšnost je prověřena experimenty, a navíc je pak zlepšena kombinací s
metodanri simulačních relací.

Kapitola 6 ukazuje, že vyvíjené postupy jsou urriverzálnějšího ránl alze je např. úspěšně
aplikovat rra alternující Biichiho automaty. Kapitola 7 shrnuje práci a ukazuje další možné.
či jíž započaté, srněry výzkunru.

frodnocení (podle schématu FIT VUT)

1/ odpoví<]á námět práce oboru dizertace a je aktuá1ní z hlediska současného stavu vědy?
lrlárnět práce jistě spadá do oboru ..Výpočetní technika a irrformatika" a do živé výzkuInné
cbiasti autoiriaiizovarié verifikace softsl'arciJrch a trardn-alo-i;;ch s;;sténů (jak jsenr zníul
jiŽ v předchozí části).

2l Yykazuje práce původrrí přínosné části?

Práce je určitě důležitýrn přírrosem do předmětné oblasti výzkurnu. obsahuie např. rrové
algoritrrry pr'o výpočet simulačních relací' u nichž ana\ýza a experimenty prokazují zlepšení
proti stávajícím, ale i návrh a důkaz prospěšnosti nových variarrt (simulačníclr) relací. Po-
dobrrě je tomu u jazykové inkluze. Přínosné části se týkají nejen stromových, ale i klasických
(již dlouho zkoumaných) autornatů. Úspěšná aplikovatelnost navržených metod byla de-
morrstrovárra při nasazení rra praktické verifikační problémy řešené nretodou (abstraktního)
regulárrrího (stronrového) ,,model checkingu". Přínosná je i část ukazující použitelnost v
případě alterrrujících Btichiho automatů.

3l Bylo jádro dizer'tační práce na potřebné úrovni publikováno?

Ano, bylo, je rrutné ale zmírrit, že vždy s několika spoluautorv (jak je v nrnoha výzkunr-
rrých oblastech běžné). ZvIášt se dají vyzdvihnout práce, které získaly oceněrrí ,,best paper
awarcl" rra výzrrarnrré konferenci CIAA'OS (zde autor v přiloženém abstraktu zřejnrě orrry-
lenr uvádí práci [AHK07]) a rra prestižní konferenci ETAPS'10. Důležité také je, že se jíž
objevily prvrrí prrblikace v mezirrárodních inrpaktovaných časopisech a dá se očekávat, že
další budorr následovat.



I al Yyplývá ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou
erudicí?

Ze společných publikovaných prací nelze samozřejmě poznat konkrétní vlastní přínos ucha-
zeče, ale nepochybuji o tom, že jeho přínos byl vždy významný. lttra základě společného
výzkumu a publikací napsal sám obsáhlou dizertační práci, kde podal příslušné výsledky
přehledně a v jednotném rámci. obsah je jistě netriviální a působí na mne kvalitním do-
jmem, byť bylo nad mé časové možnosti studovat konkrétní algoritmy, důkazy apod. (Jako
vždy, drobné nedostatky se jistě najdou, např. v odkazech [AHKV0S..] je pokažerro jméno
školitele.)

Celkově nemám pochyb o tom' že se jedná o pracovitého člověka s vědeckou errrdicí, který
má velmi solidní předpoklady k da1ší vědecké činnosti na špičkové úrovni.

5/ Případné další skutečnosti, které by dokreslily osobnost uchazeče.

Uchazeče známjako sympatického člověka jen z několika letmých setkání na mezinárodních
konferencích.

Závěr: Podle mého tázortje dizertační práce Mgr. Lukáše
obecně uznár'ané požadavky kladené na tento podklad k
titulu doktor (v oboru Výpočetní technika a informatika).

V ostravě, 7.1. 2017

Holíka velmi kvaiitní a splňuje
udělení vědecko-akademického
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