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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce vyžaduje studium regulovaných automatů. Jelikož je znalost této problematiky požadována až v

některých kurzech doktorského studia, hodnotím toto zadání jako obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno s drobnými výhradami. Výhrady mám k bodu 4. V rámci práce byla demonstrována

syntaktická analýza založená na regulovaných automatech, oproti zadání však nebyla provedena na vytvořeném
programovacím jazyku, ale pouze na jednoduchém umělém formálním jazyku.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce se dobře čte. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. V rámci práce se vyskytuje několik nepřesností.

Několik podstatných definic pak v práci chybí. Množství těchto prohřešku ovšem není příliš velké, celkově tedy
považuji práci v tomto ohledu za standardní.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psána slovensky a nejsem tedy s to, dokonale posoudit jeho jazykovou úroveň. Přesto jsem během čtení

práce narazil na několik překlepů a typografických prohřešků. Jejich množství ovšem není významně velké.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Prameny jsou vhodně zvoleny. Odkazů v textu by ovšem mohlo být více.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizačním výstupem práce jsou 2 konzolové aplikace implementované v jazyce C. První aplikace slouží ke

generování řetězců pomocí dvou lineárních gramatik, kde první z nich provádí generování a druhá slouží k
regulaci první. Druhá aplikace pak provádí syntaktickou analýzu. Obě aplikace pak vypisují postup své činnosti.
Tento výstup je ovšem bohužel poměrně jednoduchý a tudíž není dostatečně popisný.

8. Využitelnost výsledků
 Práce popisuje metodu syntaktické analýzy pomocí regulovaných automatů. Metoda je popsána jen pro velmi

specifické jazyky. Pro využitelnost v praxi by bylo nutné modifikovat tuto metodu i pro obecnější jazyky.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce obsahuje poměrně kvalitní úvod do problematiky regulovaných automatů. V práci je pak dále navržena

jednoduchá metoda syntaktické analýzy, která je ovšem popsána jen pro velmi specifické jazyky. Tato metoda je
pak také demonstrována pomocí jednoduchých aplikací. Vzhledem k obtížnosti zadání hodnotím stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2016
  .................................

podpis
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