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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 vlastních systémů hlubokých zásobníkových
automatů. Student se navíc pustil i do konstrukce složitějších formálních důkazů.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou v předložené práci splněny.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy odpovídá zhruba 60 normostranám a pro zvolené téma je dostatečný.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je dobře členěna a samotný text je psán čtivě a srozumitelně. Velmi dobře jsou zpracovány

zejména úvodní kapitoly popisující rozličné formální modely. V kapitolách navrhujících nové modely jsem ale
narazil na některé nepřesvědčivé pasáže a chyby v definicích (4.3, 4.4, 5.6, 5.9, 6.1) a příkladech (5.1, 6.1).

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typograficky je technická zpráva bez nedostatků. Gramatických chyb je v textu minimum.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Celkem je uvedeno 11 studijních pramenů a všechny jsou relevantní k tématu diplomové práce. Vlastní výsledky

studenta jsou v práci řádně odlišeny. Literatura je citována dle příslušných norem.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Při hodnocení realizačního výstupu uvažuji dvě části. První částí jsou nově navržené modely. Ty jsou navrženy

logicky správně a zdají se být plně funkční. Jako nejzajímavější se jeví samotný rozšířený hluboký zásobníkový
automat. Oceňuji také detailní pasáže zkoumající vyjadřovací sílu těchto modelů. Druhou částí je pak aplikace
demonstrující navržené modely v praxi, ke které mám naopak několik výtek. Při zadání vstupu, který rozšířený
hluboký zásobníkový automat nepřijímá, dojde k zacyklení aplikace. Implementovaný model PC systému se
nechová stejným způsobem jako ten popsaný v technické zprávě. A také by se hodilo více dokumentace, např.
k formátu zadávaného vstupu a jeho možného nastavení. Souhrnně tedy dávám 75 bodů.

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší návrh nových modelů v oblasti teoretické informatiky a jejich možného použití v syntaktické analýze

pro vstupy, které nejsou bezkontextové. Pro další využití by ale bylo nutné tyto modely ještě více prozkoumat.
9. Otázky k obhajobě
 1. Přijímaný jazyk z příkladu 5.1 není definován správně, systém dokáže přijmout například i vstup:

aabcadabcd. (Vyzkoušejte si v aplikaci.) Je možné systém upravit tak, aby opravdu přijímal zamýšlený
jazyk?

2. Pokud zadáte systém z příkladu 6.1 do demonstrační aplikace, tak přijímá jiný jazyk (např. vstup "abc"
není přijat a vstup "abcc" naopak ano). Čím je to způsobeno a které chování je to správné?

3. Na konci kapitoly 8 je uvedeno, že aplikace dokáže poskytnout všechny neúspěšně zkoumané větve
stavového prostoru. Takového výstupu se mi ale nepodařilo docílit. Jak je možné se k němu dostat?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Práce zavádí nové systémy hlubokých zásobníkových automatů, které se zdají být dobře navržené a prakticky

použitelné. Jejich demonstrace již ale není zpracována příliš přesvědčivě, a to jak v příkladech v textu, tak i v
samotné demonstrační aplikaci. Celkově proto navrhuji hodnotit práci stupněm C (78 bodů).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 6. června 2017
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