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Shrnutí obsahu práce

Pøedlo¾ená práce sestává jednak z detailního popisu a vysvìtlení algoritmu lineární èasové slo¾itosti,
který rozhodne, zda je dané slovo mor�cky slo¾ené, tedy zda je netriviálním pevným bodem nìjakého
homomor�smu, dále z implementace tohoto algoritmu v jazyce java a souboru mìøení délky bìhu
algoritmu v závislosti na délce vstupu.

Text práce zahrnuje pìt vìcných kapitol. První kapitola zavádí potøebnou terminologii a znaèení,
zatímco druhá obsahuje vysvìtlení nedeterministické i efektivní deterministické verze popisovaného
algoritmu opøené o pøedpoklad znalosti pùvodní (nelineární) verze algoritmu. Nejrozsáhlej¹í tøetí èást
je vìnována datovým strukturám potøebným pro efektivní bìh algoritmu a samotný èasový odhad
je dokázán v samostatné ètvrté kapitole. Závìreèná èást textu se zabývá otázkami implementace a
vizualizace algoritmu.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma bylo podle mého mínìní velmi zajímavé a svým charakterem vhodné pro zpra-
cování v bakaláøské práci. Zadání bylo studentem podle velmi úspì¹nì naplnìno.

Vlastní pøíspìvek. Práce zpracovává netriviální výsledky z nìkolika zdrojù a zahrnuje implemen-
taci. Výsledný text je srozumitelný, by» je pro ètenáøe ponìkud nepohodlné, ¾e základní my-
¹lenka obsa¾ená u¾ v pùvodní verzi algoritmu se pøedkládá jako fakt a v textu se nedokazuje
(co¾ je bezpochyby zpùsobeno doporuèeným rozsahem textu). Implementace algoritmu je u¾i-
vatelsky vstøícná.

Matematická úroveò. Matematická úroveò textu práce je dobrá a formulace jsou vesmìs korektní.
Pøesto¾e je vìt¹ina úvah technického charakteru, je text srozumitelný.

Práce se zdroji. Text práce vychází z teoretických poznatkù pøevzatých z nìkolika zdrojù a není
na nich formulaènì závislý. Implementaèní èást práce a její komentáø jsou zjevnì vlastním
studentovým výsledkem.

Formální úprava. Po formální stránce text nezasluhuje ¾ádné podstatné výtky. Jazykových ne-
pøesností obsahuje jen velmi málo a text se pomìrnì dobøe ète.

Pøipomínky a otázky

®ádné relevantní nedostatky jsem v textu ani pøílohách nepostøehl.

Závìr

Práce podle mého názoru splnila zadání a doporuèuji ji uznat jako bakaláøskou.

Návrh klasi�kace oponent sdìlí pøedsedovi zku¹ební (sub)komise.
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