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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Práce se zabývá tématy nad rámec magisterského studia. Výsledkem je velmi komplexní a netriviální algoritmus

s důkazem jeho korektnosti, jehož pouhé pochopení vyžaduje značné úsilí. Student se navíc v práci dotýká velmi
významných otevřených problémů teoretické informatiky.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student splnil požadavky zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí navíc ještě rozšířena o rozsáhlejší přílohy doplňující obsažené demonstrační úlohy.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační stránka technické zprávy je na vysoké úrovni, je přehledná, dobře strukturovaná a čtivá. I přes svou

značnou obtížnost je centrální algoritmus dobře vysvětlen a demonstrován. Několikrát se bohužel objevuje
drobné chyby ve formálním zápisu, které by mohly nepozorného čtenáře zmást. Kapitola 2 zavádí některé
termíny, které nejsou dále použity - např. maticová gramatika, lineární a k-lineární vymazávání.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je pěkně vysázena, místy se objevují drobné nedostatky vzniklé chybným zadáním v systému LaTeX.

Vzhledem k volbě jazyku práce nejsem schopen úroveň její jazykové stránky posoudit.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student pracuje s literaturou korektně a volí relevantní a důvěryhodné zdroje.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Prezentovaný algoritmus je skutečně netriviální pro jen pouhé pochopení, práce navíc dokazuje jeho korektnost.

Student se dosaženými výsledky dotýká významných problémů teoretické informatiky. Součástí práce je také
implementace navrženého algoritmu, která demonstruje jeho použitelnost.

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší originální a velmi zajímavé výsledky, které doporučuji dovést k publikaci. Téma je více než vhodné

k dalšímu studiu.
9. Otázky k obhajobě
 Z jakého důvodu je třeba v algoritmu zvlášť řešit první konfiguraci Turingova stroje? Uvádíte i jednodušší

alternativní verzi, rozdíl je skutečně jen v oddělovačích?
Výsledné gramatiky obsahují i pro jednoduché Turingovi stroje množství pravidel. Bylo by možné provést
nějakou vhodnou redukci?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Nadstandardní hodnocení zdůvodňuji především obtížností tématu a hloubkou jeho zvládnutí. Student prokázal

znalosti a schopnosti přesahující běžnou úroveň magisterského studia. Dosažené výsledky jsou netriviální,
překvapivé a významné.
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