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Cílem práce bylo prozkoumat moºnost napojení n¥kterého z takzvaných lean automatických dokazova£·
v¥t na externí zdroje axiom·. Autor analyzoval moºnosti takového roz²í°ení pro dokazova£ LeanCoP, a
navrhl a implementoval zvolené °e²ení nazvané LeanCoP-XDB.

Klady práce: Autor navazuje na poslední výsledky v oboru automatického dokazování, a to jak volbou
dokazova£e LeanCoP 2 tak prací na integraci zdroj· externích axiom·.

Autor velice podrobn¥ rozebírá experimenty, ve kterých porovnává výkon LeanCoP-XDB s dokazo-
va£em SPASS-XDB, který byl doposud jediný pouºívající externí zdroje axiom·. Ukazuje, ºe LeanCoP-
XDB je výrazn¥ úsp¥²n¥j²í neº SPASS-XDB, a zárove¬ z experiment· vyvozuje nám¥ty na dal²í moºné
optimalizace LeanCoP-XDB. Z experiment· vyplývá, ºe tyto optimalizace by je²t¥ postatn¥ zefektivnili
práci dokazova£e.

Velmi zajímavou otázkou, kterou se autor v experimentech také zabývá, je dokazování v aritmetických
teoriích, kde mají standardní dokazova£e tradi£n¥ zna£né problémy. Napojením softwaru Mathematica
jakoºto externího zdroje axiom· pro LeanCoP-XDB vzniká zajímavý nástroj umoº¬ující práci s aritmet-
ickými tvrzeními. Zde je rovn¥º LeanCop-XDB výrazn¥ úsp¥²n¥j²í neº SPASS-XDB.

Nejzávaºn¥j²í nedostatky práce: P°estoºe se jedná o záv¥re£nou práci v oboru teoretická infor-
matika, autor se zam¥°uje aº p°íli² na techni£t¥j²í detaily problému a v práci úpln¥ chybí formální popis
vypracované metody. Zejména postrádám:

• De�nici pojmu schématický d·kaz (resp. schématická odpov¥¤), na kterém je celý postup zaloºen.

• P°esný postup, jak je schématická odpov¥¤ p°evád¥na na kone£ný d·kaz.

• Rozbor, kdy je tento postup úsp¥²ný a kdy ne.

• Zhodnocení a d·kaz logické korektnosti a úplnosti navrºené metody.

Tyto pojmy jsou pouze ilustrovány na p°íkladech. V této situaci nelze navrºenou metodu reprodukovat
ani pouºít jako základ pro dal²í výzkum.

Záv¥r: Autor prokázal odbornou znalost dané problematiky, práce spl¬uje zadání a zpracovaný doka-
zova£ je p°ínosem pro obor automatického dokazování. Proto doporu£uji práci k obhajob¥.
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