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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžadovalo studium cizojazyčné literatury, formálních modelů a důkazových technik nad úrovní

bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce je rozsahem blízko minima, což na první pohled ještě umocňuje oboustranný tisk, ale díky bohatému

užívání formálního zápisu je informačně hutná.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce opomíjí definice mnoha klíčových konceptů, počínaje jazykem přijímaným konečným automatem;

Binární jazykové operace někdy bez vysvětlení ukazuje transformované na rodinu jazyků;
a drobně mění styl zápisu v definicích.

Rozsahem práce pokrývá vše důležité a po vyjmenovaných počátečních škobrtnutích je čtivá a logická.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce má méně přehledný obsah, způsobený velkým množstvím stejně pojmenovaných kapitol třetí úrovně, a

tištěné formě navíc škodí oboustranný tisk s odsazením okrajů pro jednostranný.

Prohřešky vůči jazyku jsou zanedbatelné.  Za oči tahá prázdné místo mezi kapitolou a její podkapitolou, či styl
víceřádkových definic, ale zbytek práce vysázen mírně nadprůměrně.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Prameny byly zvoleny vhodně, ač nepříliš vydatně.

Převzaté operace jsou odděleny, ovšem u převzatou operaci Shuffle není možné ve zdrojích dohledat a
vzhledem k funkční chybě ve formální definici ji student nejspíš psal celou sám.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Program v JavaScriptu je pod MIT licencí dostupný na GitHubu a jako npm balík.  Kód je dobře strukturovaný a

pro udržitelnost přidává explicitní statickou typovou kontrolu rozšířením Flow.  Program byl důkladně testován
pomocí unit testů a code coverage nástroje.

Teoretický výstup je na vysoké úrovni díky formálním důkazům uzavřenosti konečných jazyků nad nově
zavedenými operacemi.

8. Využitelnost výsledků
 Program je svou formou vhodný pro demonstrace a experimenty.  Zavedené operace a důkazy jsou nové

výsledky.
9. Otázky k obhajobě
 Jak je definován konečný automat použitý v programu?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Z mnoha ohledů je práce mírně podprůměrná, ovšem vzhledem k výborným vlastním výstupům navrhuji

hodnocení na dolní hranici B.

 

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