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Práce spadá do oboru bezztrátové komprese dat. Jejím deklarovaným cílem bylo navrh-

nout, implementovat a experimentálně vyhodnotit kompresní metodu, založenou na reprezen-
taci vstupního souboru pomocí bezkontextové gramatiky. Standardní schema gramatické 
komprese je zde zkombinováno se slabikovým datovým modelem a kompresí slovníku repre-
zentovaného datovou strukturou trie, což obou případech navazuje na původní myšlenky pub-
likované vedoucím práce. Pro řešení dílčích problémů se většinou využívají heuristiky, při 
jejichž návrhu zase dostala dostatečný prostor pro vlastní invenci autorka.    

Hlavním výsledkem práce je algoritmus, určený pro kompresi textu v přirozeném jazyce. 
Jeho jádro tvoří konstrukce hierarchicky strukturované bezkontextové gramatiky pro popis 
vstupních dat a navazující algoritmy kódování pravidel na jednotlivých úrovních hierarchické 
struktury. Navržená metoda byla implementována jako nový modul do rozsáhlejšího projektu 
XBW, který zahrnuje většinu klasických metod bezztrátové komprese, adaptovaných na sla-
bikový model dat.  

Popis navrženého algoritmu spolu s nezbytným teoretickým pozadím, diskuze různých 
variant řešení a jejich experimentální vyhodnocení na rozsáhlém korpusu textů v českém 
i anglickém jazyce jsou obsahem textu práce. Zdrojové kódy projektu XBW s implementací 
navržené metody hierarchické komprese spolu se soubory  testovacího korpusu tvoří elektro-
nickou přílohu práce.  

Text práce je uveden výkladem nezbytných teoretických základů oboru, do něhož téma 
spadá. Kromě stručného připomenutí pojmů z teorie informace zde lze nalézt přehled klasic-
kých entropických metod bezztrátové komprese i výčet různých možností modelování textu. 
Jádrem práce je třetí kapitola, v níž je popsána nová metoda komprese textu. Jde o zobecnění 
slabikového modelu dat, což je původní myšlenka vedoucího práce, které je zde zasazeno do 
kontextu reprezentace dat pomocí bezkontextové gramatiky s hierarchickou strukturou pravi-
del. I když pro kódování pravidel gramatiky je opět použita dříve publikovaná metoda vedou-
cího práce, založená na reprezentaci slovníku datovou strukturou trie, zbývá ještě vyřešit řadu 
dílčích problémů, kde měla autorka dostatečný prostor pro vlastní invenci. Zde oceňuji autor-
činu snahu o systematický přístup, kdy se nejprve snaží o přesnou formulaci problému ve 
tvaru konjunkce několika podmínek, a pak navrhuje více alternativních řešení (viz str. 34-35). 
Z textu je též patrné, že autorka s navrženou metodou experimentovala a v případě nepřízni-
vých výsledků se pokusila o návrh optimalizačních úprav (viz str. 29, 33). Některé argumenty 
by si ovšem zasloužily podrobnější zdůvodnění („pozorovali jsme …“, „zjistili jsme …“ na 
str. 36). Při popisu principu metody UPR1 (str. 31) by též stálo za zmínku, že jde vlastně 
o klasickou slovníkovou metodu LZW, použitou  nad abecedou slov.  

Závěrečná kapitola je věnována experimentálnímu vyhodnocení navržené metody. Její 
účinnost byla testována na poměrně rozsáhlém korpusu textů v českém a anglickém jazyce. 
Výsledky jsou shrnuty do dvou tabulek, které uvádějí průměrné hodnoty dosahovaného kom-
presního poměru v závislosti na jazyku textu a velikosti dokumentu. Ve srovnání se dvěma 
dalšími metodami z projektu XBW a standardem gzip vychází nová metoda jako účinnější, 
standard bzip2 pak poráží alespoň v kategorii dokumentů nejvyššího uvažovaného rozsahu. 
Za účinnější kompresi se zde ovšem platí vyšší časovou a zejména prostorovou náročností. Ta 
je zde bohužel změřena jen pro jediný soubor (anglický text bible), a to pouze pro navrženou 
hierarchickou kompresi, srovnání se čtyřmi výše uvedenými alternativami chybí. Podrobné 
údaje o všech třech sledovaných veličinách (kompresní poměr, prostor a čas) pro všechny 
testované soubory by byly zajímavé a dle mého soudu mohly být přiloženy jako součást elek-



tronické přílohy práce. Vysoké nároky na čas a zejména prostor nejsou překvapivé, podobné 
rysy vykazovaly již předchozí experimentální implementace jiných metod založených na sla-
bikovém modelu dat. 

Mé hlavní výhrady se týkají formální stránky práce. Je chvályhodné, že se autorka roz-
hodla vysázet celý text v TeXu, výsledek je však mírně diskvalifikován řadou chybně rozdě-
lených slov a místy i chybějícími mezerami mezi slovy či zdvojenými diakritickými znamén-
ky (str. 12, 49). Vložené obrázky s grafy na str. 40-41 jsou zmenšeny tak, že legenda je téměř 
nečitelná. Pochopení výkladu příliš neusnadňuje ani občasný výskyt nezavedeného značení 
(H(A) na str. 10, Sk na str. 32) a další překlepy či chybné formulace („převrácená“ definice 
bpc na str. 9, |β(n)| místo |β´(n)| a 1/m místo 1/2m na str. 18, WriteBit(1) místo 
WriteBit(0) v pseudokódu na str. 26). Výklad detailů nové metody není v některých mís-
tech zcela jasný; např. v článku 3.4.4, kde je zaveden huff-beta kód, mi chybělo vysvětlení, 
proč v tomto případě nelze použít prostý Huffmanův kód. Pokud jde o elektronickou přílohu 
práce, nikde se mi nepodařilo nalézt popis jejího obsahu; objevil jsem jen soubor README 
s uživatelskou dokumentací projektu XBW. Zdrojové kódy, příslušné k textu práce, které 
jsem nakonec nalezl v adresáři /implementace/xbw/hierarchy, jsou sice opatřeny 
komentáři, alespoň stručná dokumentace by však případnému zájemci značně usnadnila ori-
entaci.  

V závěrečném hodnocení bych znovu zdůraznil, že v předložené práci autorka přesvědči-
vě prokázala schopnosti využít během studia získané znalosti pro samostatné řešení zadaného 
problému. Jsou zde zvládnuty všechny podstatné fáze výzkumné práce –  studium relevant-
ních výsledků z literatury, návrh vlastního řešení, jeho implementace a experimentální vy-
hodnocení na vhodné množině testovacích dat. Výše zmíněné formální nedostatky nejsou 
nijak zásadní a většinou by je bylo možno poměrně snadno opravit. Protože předložený text 
a výsledky v něm obsažené dle mého názoru splňují všechny požadavky, uvedené v zadání, 
dovoluji si doporučit, aby byla předložená práce přijata jako práce diplomová. 
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