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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce z větší části staví na znalostech vyučovaných v rámci bakalářského studia. Složitější část

představuje pouze vhodné zkombinování modelu formálních jazyků a metody strojového učení.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Všechny body zadání jsou v předložené práci splněny, kvalita jejich zpracování ale není valná. To se projevuje i

na použitelnosti celkového výstupu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí, od úvodu po závěr má zpráva 41 vysázených stran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Logická struktura technické zprávy je až na drobné výhrady v pořádku. Problém však nastává s vlastním textem.

Student používá příliš dlouhá souvětí, ve kterých míchá hned několik myšlenek současně, a velmi skáče i míra
abstrakce jednotlivých popisů. U prezentovaných obrázků často schází vysvětlující text. Některé formální definice
obsahují chyby. Ve výsledku je tak technická zpráva velmi špatně srozumitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Z pohledu typografie se v práci nachází několik nedostatků. Text obsahuje neslabičné předložky na koncích

řádků, definice nejsou výrazněji odlišeny od okolního textu a použité obrázky mají nízké rozlišení.
Celá práce také obsahuje nemalé množství gramatických chyb.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Celkem je uvedeno 12 studijních pramenů a všechny jsou relevantní k tématu bakalářské práce. Převzaté prvky

jsou v textu řádně odlišeny, i když způsob odkazování není jednotný. Stejně tak nejsou jednotné ani bibliografické
citace, které nedodržují žádnou specifickou normu. V seznamu literatury se nacházejí citace [3] a [5], na které
není nikde v textu odkazováno.

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Vytvořený software splňuje požadavky kladené zadáním, k výslednému řešení mám ale několik výhrad.

Nápověda programu a ani technická zpráva srozumitelně nepopisuje spouštěcí parametry. Je tak nutné používat
pouze konfigurační soubor anebo přistoupit k metodě pokus-omyl. Trénovací i testovací řetězce musí mít pevnou
délku a být zadány v přesném počtu, tato vlastnost výrazně limituje možnosti vstupu. Vstupy používané při
experimentech obsahují duplicitní řetězce, to mohlo zapříčinit výrazné zkreslení výsledků. Navíc se mi ani pro
jednoduchý jazyk nepodařilo s libovolným nastavením spolehlivě generovat přesný automat.

8. Využitelnost výsledků
 Práce se snaží prozkoumat možnosti využití strojového učení pro odvození modelů formálních jazyků. Jedná se

bezpochyby o zajímavý pokus, pro reálné použití by ale bylo nutné výsledek ještě značně vylepšit.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak byla využita literatura [3] a [5], která není ve vlastním textu odkazována?

2. V jakých jednotkách je prezentován čas u provedených experimentů?
3. Co vedlo k omezení vstupů u vytvořeného programu?

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Práce se snaží prozkoumat nové možnosti automatického generování modelů formálních jazyků, což sebou

obnáší riziko nejistého výsledku. Technická zpráva a software však obsahují i celou řadu základních nedostatků,
které se s tímto rizikem nijak nepojí. Celkově proto navrhuji hodnotit práci stupněm E (55 bodů).

 

V Brně dne: 2. června 2015
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