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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 použít i další podpůrné modely, čímž se zadání ještě více zkomplikovalo.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všechny body zadání jsou v předložené práci splněny, výhrady mám jen k 3. bodu. Vlastnosti navržených metod

jsou studovány pouze na jednoduchých konkrétních příkladech bez vyvození obecnějších důsledků. Tato výtka
se týká především kapitol 3 a 4. V kapitole 4 tak není například příliš jasné, s jakými tvary pravidel bude
modifikace obecně správně fungovat. Vzhledem k obtížnosti zadání je ale možné ty nedostatky tolerovat.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky, od úvodu po závěr má zpráva 27 vysázených

stran. Poměrně velkou část obsahu tvoří ukázky průběhu syntaktické analýzy a snímky obrazovky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Základní struktura technické zprávy je dobře rozvržena. V takto zaměřené práci bych ale očekával rozsáhlejší

teoretické kapitoly a naopak stručnější kapitoly popisující implementaci demonstrační aplikace. Jednotlivé
kapitoly na sebe navazují a práce je s určitými výhradami pochopitelná. U několika definic a příkladů se vyskytují
překlepy a nepřesnosti, které mohou čtenáře zmást. Největší výhrada se týká definice Follow množin a
následného vytváření LL tabulky. Definice a postup výpočtu uvedený v práci je chybný. Následky této chyby se
pak projevují i v navazujících příkladech a také ve výsledné demonstrační aplikaci.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po jazykové stránce je práce napsána průměrně. Gramatických chyb se v textu vyskytuje pouze malé množství.

Z hlediska typografie lze ale ve zprávě najít určité nedostatky (např. nekonzistentní sazbu symbolu epsilon a
indexů).

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Celkem je uvedeno 9 studijních pramenů a všechny jsou relevantní k tématu bakalářské práce. Vlastní výsledky

studenta jsou v práci řádně odlišeny. Student se snaží literaturu citovat dle příslušných norem, ale někdy se mu to
úplně nedaří. Jména autorů jsou napříč referencemi sázena odlišně a u reference [7] schází název samotného
článku.

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Navržené modifikace syntaktické analýzy jsou funkční, ale při určitých situacích v nich může docházet k chybám

nebo nedefinovanému chování. Prvním důvodem je chybné generování LL tabulky při použití gramatik s epsilon
pravidly. Příkladem buď jednoduchá gramatika s pravidly "<S> -> <A> a" a "<A> -> a | epsilon", která není LL(1),
ale demonstrační aplikace pro ni vytvoří nekonfliktní LL tabulku. U složitějších příkladů pak lze dosáhnout
chybného chování i pokud jde o LL(1) gramatiku. Druhým důvodem jsou nezmapované vlastnosti modifikací
zavedených v kapitolách 3 a 4.
Implementovaná demonstrační aplikace je funkční a dobře napsaná. Nicméně by neuškodilo využít alespoň
střídmé komentování zdrojového kódu. K aplikaci bez explicitního spustitelného souboru by se také hodilo dodat
jednoduchý návod na spuštění.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce jsou nové metody syntaktické analýzy, které modifikují tradiční LL metodu a zpracovávají tak

některé jazyky, které nejsou bezkontextové. Jejich použití je ale prezentováno pouze na jednoduchých
příkladech a v určitých situacích nepracují správně. Pro praktické využití tedy zatím nejsou připraveny a bylo by
nutné na nich ještě dále pracovat.

9. Otázky k obhajobě
 1. Proč nebyla při konstrukci LL tabulky využita standardní zarážka (v IFJ označovaná $)? Ta syntaktickou

analýzu zjednodušuje a mohla zabránit problémům s epsilon pravidly.
2. Jak gramatika s nahodilým terminálním kontextem pracuje s epsilon pravidly, která mají neprázdné

omezující množiny? Je takováto kombinace povolena? Pokud ano, na jakém místě na vstupu je epsilon
při porovnávání uvažován?
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10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student se ve své práci pustil do nelehkého úkolu modifikace LL metody syntaktické analýzy, tak aby dokázala

zpracovat některé jazyky, které nejsou bezkontextové. Výsledné navržené modifikace jsou sice funkční, ale za
určitých situací se nechovají správně. Technická zpráva navíc obsahuje chybné definice i pro základní LL
tabulku. Celkově proto navrhuji hodnotit práci stupněm D (65 bodů).

 

V Brně dne: 13. srpna 2015
  .................................
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