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Text posudku:

Práce se zabývá rozšířením poměrně nového konceptu kvantitativní teorie typů o prakticky vyu-

žitelné aditivní dvojice typů. Cílem práce bylo vyprodukovat systém schopný interpretovat, kont-

rolovat a odvozovat typové anotace nad jednoduchým jazykem odvozeným od λ-kalkulu, tento cíl

práce splňuje a dostatečně dokumentuje.

Autor v práci věnuje poměrně rozsáhlý prostor popisu jednodušších typových systémů, přede-

vším obvyklé konstrukci STLC a vybrané prezentaci závislých typů (kap. 2), relativně standardní

prezentaci lineárních typů (kap. 3) a kvantitativní typové teorii (kap. 4). Vlastní autorův příspěvek

lze nalézt na konci kapitoly 4, kde specifikuje typ závislých aditivních párů a diskutuje využití polo-

okruhů pro reprezentaci kvantit v typech. Hlavní část příspěvku, tj. materializaci všech popsaných

konceptů v ‘obousměrném’ typování nového jazyka Janus, autor popisuje v poslední kapitole.

Formální úprava práce je na vysoké úrovni a sazba je viditelně velmi pečlivá. Angličtina práce

je na dobré úrovni. Našel jsem jen zanedbatelné množství naprosto nepodstatných textových chyb

(pro úplnost uvádím všechny 4: ‘Department’ místo očekávatelnějšího ‘Dependent’ v abstraktu,

‘contraction’ místo ‘contradiction’ těsně před zmínkou Barendregtovy typové λ-kostky na straně

14, nevysvětlené indexy Γ1,2 v pravidle Var na straně 12, a použití znaku π v ASCII reprezentaci

na straně 36).

Matematika práce je především definičního charakteru. Použité definice jsou někdy mírně zjed-

nodušené nebo upravené oproti standardní prezentaci v literatuře, což je vzhledem ke kontextu

práce dobře opodstatněné. Ačkoliv se autor dostatečně odkazuje na původní zdroje, občas by bylo

vhodné doplnit tvrzení o netriviálnosti, úplnosti a konzistenci prezentovaných systémů. Konkrétně,

následující detaily je sice možné dohledat nebo odvodit, pro pohodlí čtenáře by ale bylo vhodnější

je zmínit explicitně:

• “Tradiční” definice STLC neobsahuje párové a jednotkové typy; bylo by dobré komento-

vat, jestli jsou tyto v definici redundantní a jestli je možné je simulovat jen pomocí (běžně
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používaných) pravidel Var, →-I a →-E.

• Jaké jsou minimální nebo užitečné příklady termů nebo programů oddělujících prezentované

typové systémy? Např., jaký term je možné otypovat závisle, ale ne v STLC; a jaké vlastnosti

termů (jako programů) je možné zachytit pomocí QTT ale ne s běžnými lineárními ani

závislými typy?

• Jaký má vliv přidání závislého aditivního páru do QTT na třídu otypovatelných programů?

Tj., je autorův příspěvek jen dobře opodstatněná syntaktická pomůcka kterou by bylo možné

(nepohodlně) simulovat, nebo nově přidaná pravidla striktně zvyšují expresivitu jazyka?

• Kapitoly 4 a 5 obsahují popis několika autorových příspěvků, tyto bohužel nejsou úplně

přehledně oddělené od předchozího výzkumu ostatních autorů.

Dodaný program je plně funkční, kvalitně dokumentovaný, a poskytuje pěkný praktický důkaz

o užitečnosti nového systému. Příklady uvedené v kapitole 5 jsou dostatečné a pokrývají fungování

přidaných částí systému. Eventuálně by bylo vhodné zahrnout ‘praktické’ příklady potenciálního

použití systému v běžných programech, např. na zmíněnou kontrolu alokace zdrojů.

Práci celkově považuji za vynikající a doporučuji ji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.

V Praze dne 12. 6. 2021
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