
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Šoustar Jakub, Bc.
Téma: Syntaktická analýza založená na gramatických a automatových systémech (id 17277)
Oponent: Kocman Radim, Ing., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání značně obtížné 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 vlastní modifikace syntaktické analýzy.
Student se navíc rozhodl zavést několik dalších podpůrných modifikací a odhadnout jejich následné dopady,
čímž se zadání ještě ztížilo.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou v předložené práci splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí, od úvodu po závěr má zpráva 31 vysázených stran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Struktura kapitol mohla být promyšlena lépe, některé kapitoly mají pouze dvě vysázené strany. Samotný text je

ale psán čtivě a srozumitelně. U několika definic a příkladů se vyskytují překlepy a nepřesnosti, které by mohly
neznalému čtenáři zkomplikovat pochopení práce. Největší výtka se týká popisu PC gramatických systémů, kde
je velmi nepřesně definován derivační krok a kde v prezentovaném příkladu komunikuje komponenta sama se
sebou.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typograficky je technická zpráva bez nedostatků. Gramatických chyb je v textu minimum.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Celkem je uvedeno 11 studijních pramenů. Strukturou jde o vědecké knihy a aktuální články k danému tématu.

Vlastní výsledky studenta jsou v práci řádně odlišeny. Literatura je citována dle příslušných norem. Práci s
literaturou tedy nelze nic vytknout.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Prezentovaná modifikace syntaktické analýzy je plně funkční. Navržená metoda má sice své limity a nedořešené

otázky, student ale na všechny tyto náležitosti upozorňuje a zdůvodňuje zvolená rozhodnutí.
Implementovaná demonstrační aplikace je funkční a velmi dobře napsaná.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce je návrh nové metody syntaktické analýzy využívající gramatické a automatové systémy.

Student v práci zmiňuje možnost začlenění do většího systému metod syntaktické analýzy, kde se bude tato
metoda starat o zpracování částí jazyka, které nejsou bezkontextové. Určitě by bylo zajímavé dále pokračovat v
navrženém směru.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak funguje derivační krok u PC gramatických systémů?

2. Může komponenta PC gramatického systému komunikovat sama se sebou? Co se v takovém případě
stane?

10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Student se ve své práci pustil do nelehkého úkolu návrhu nové metody syntaktické analýzy, která by dokázala

zpracovat jazyky, které nejsou bezkontextové. Výsledkem je dobře popsaný návrh zajímavé metody, se kterým je
možné dále pracovat. Kvalitu celkového výsledku sráží pouze rozvržení technické zprávy a chyby v
prezentovaných definicích. Celkově proto navrhuji hodnotit práci stupněm B (87 bodů).

 

V Brně dne: 2. června 2015
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