
Stanovisko školitele

k disertačníprácí Mgr. Lukáše Holfta

Ve své disertační práci se Mgr. Lukáš Holík zabývá problematikou efektivní práce s nedetermi-
nistickými konečnými automaty nad slovy, Stromy i nekonečnými slovy' Výzkum v této oblasti
je motivován využitím těchto typů automatů ve formální verifikaci, ale dosažené výsledky mohou
být aplikovány i v jiných oblastech. Výzkum' na kterém je předložená disertační práce postavena,
probíhal v rámci dvou grantových projektů GA ČR 1proj. č.IO2\O7lO322 aPlO3lI0/O306), dvou
česko-francouzských projektů Barrande (proj. č. 2-06-27 a MEB O2084O), projektu CosT vtŠvn
Čn octooo9 a výzkumného záměru MSMO021630528 řešeného na FIT VUT v Brně. Mgr. Lukáš
Holík byl také členem týmů doktorských projektů GA Čn tozloslHO\O a IOZlOglHO4z, do nichŽ
byli (resp. jsou) zapojeni pouze zvlášť vybraní studenti z FIT VUT a FI MU. Svými výsledky
Mgr. Lukáš Holk výrazně přispěl k řešení všech uvedených projektů.

ZÍady původních výsledků presentovaných v disertační práci Mgr. Lukáše Holíka si dle mého
názoru zaslouží vyzdvihnout následuj ící:

o Série originálních přístupů k redukci velikosti nedeterministicbých automatů nad slovy a Stro-
my zahmljící návrh tzv. mediovaných ekvivalencí umožřtujících při redukci automatů efek-
tivně kombinovat dopře dné a zpétné simulačňí relace (resp. v případě stromových automatů
simulační relace vzestupné a sestupné).

o originální technika testování univerzality a inkluze nad nedeterministickými konečnými au-
tomaty nad slovy a stromy kombinující využití tzv. antiřetězů a stmulačních relcLcí.

o originální technika redukce alternujících Biichiho automatů s využitím simulačních relací.

Disertační práce dáIe obsahuje také návrh optimalizovaného algoritmu pro výpočet simulačních
relací nad označenými přechodovými systémy s výhodou využitelný v rámci výše uvedených
přístupů. Mohu rovněž dodat, Žell{.gr. Lukáš Holík se podílel i na dalších významných výsledcích,
které jiŽ nebyly do jeho disertační práce zahrnuty (např' návrh využití simulačních relací při op-
timalizaci testování inkluze nad Biichiho automaty s využitím přístupů založených na Ramseyho
teorému či nový přístup k využití stromových automatů ve verifikaci programů s dynamickými
datovými strukturami).

Uvedené výsledky byly publikovány na řadě vysoce kvalitních konferencí s velmi kompeti-
tivním poměrem přijatých a odmítnutých příspěvků (např. TACAS'08, FSTTCS'09, TACA$'10'
CAV'10) ataké časopisecky, včetně dvou publikací v časopisech s impaktním faktorem (IJFCS,
CAI) - další konferenční a časopisecké publikace jsou přitom v recenzním Íízeníči v přípravě. Pu-
blikace, jejímžje Mgr. Lukáš Holík spoluautorem, získala cenu Za nejlepší článek na konferenci
CIAA'08 a další publikace pak získala významné ocenění Evropské asociace teoretické iďorma-
tiky (EATCS) za nejlepší teoretický článek sdružení prestižních konferencí ETAPS'10. Dosažené
výsledky by|y jiŽ vícekrát citovány zahraničními autory. Na všech uvedených výsledcích měl
přitom Mgr. Lukáš Holík velmi výrazný podíI.

Mgr. Lukáš Holík se řadil v celém pruběhu svého doktorského studia k nejlepším studentům,
projevoval velmi vysokou invenci a pracovitost. ZvIáště lze vyzdvlhnout jeho intenzivní zapo-
jení do mezinárodní spolupráce na výzkumu, a to S prof. P.A. Abdullou a jeho týmem z Uppsala
University ve Švédsku, s prof. A. Bouajjanim a dr. P. Habermehlem z LIAFA, Université Paris
Diderot/CNRS, prof. R. Mayrem z University of Edinburgh a dr. Y.-F. Chenem z Academia Sinica
z Taiwanu. Za jistou formu ocenění lze přitom považovat i to, že v současlré době působí v rámci



post-doktorského pobytu v týmu prof. P.A. Abdully na Uppsala University a získal také pozici
asistenta na FIT VUT v Brně'

Disertační práce Mgr. Lukáše Holíka splňuje, dle mého názoru, vynikajícím způsobem všechny
poŽadavky kladené na disertačnípráce, a proto jednoznačně doporučuji tuto práci k úspěšné ob-
hajobě a případně i k dalšímu ocenění.

V Brně' dne7.2.20II


