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Sufixový strom a od něj odvozené sufixové grafy představují třídu datových struktur, kte-

rá je v posledním desetiletí populární zejména díky aplikacím v bioinformatice. Předložená 
disertační práce se zabývá sufixovými datovými strukturami, v rozsáhlé existující literatuře na 
toto téma ovšem upoutá minimálně ve dvou ohledech: zaměřením na aplikace v kompresi dat, 
což klade zvýšené nároky na dynamičnost zkoumaných struktur, a také několika původními a 
dle mého soudu elegantními myšlenkami, které se ukázaly jako prakticky přínosné. 

Práce je také dokumentem o vývoji jejího autora Martina Senfta, který již jako středo-
školský student v polovině 90. let docházel na konzultace za kolegyní Lenkou Tahalovou, 
která zde tehdy vedla přednášku o kompresi dat. V závěru magisterského studia na MFF UK 
se tento zájem přetavil do tématu diplomové práce, v níž byla poprvé představena myšlenka 
komprese řízené sufixovým stromem, patrně nejzajímavější autorův nápad a současně moti-
vace dalšího výzkumu. Prezentace tohoto výsledku na konferenci SOFSEM 2005 byla oceně-
na jako nejlepší studentská práce, zatímco o rok později se – po doplnění o pilotní implemen-
taci a experimentální vyhodnocení – autor s tímto tématem prosadil i na prestižní Data Com-
pression Conference. 

Směr dalšího výzkumu, motivovaný snahou o další vývoj navržených metod, se přirozeně 
stočil ke studiu vlastností sufixového stromu a příbuzných datových struktur. Obdržené vý-
sledky jsou shrnuty ve třech publikacích: Uzavření problému složitosti, s níž lze udržovat 
sufixový strom nad posuvným oknem – spolu s korekcí dříve publikovaných výsledků na toto 
téma – prezentoval Martin Senft na Week of Doctoral Students (Praha 2005). Řešení analo-
gického problému pro kompaktní sufixový automat, původně formulovaného Inenagou et al., 
přednesl na 15th International Symposium on String Processing and Information Retrieval  
(Melbourne 2008). A konečně, návrh alternativních metod konstrukce sufixového stromu, 
zaměřený na minimalizaci časově nejnáročnější operace klasických algoritmů, je obsahem 
společného článku, který vloni vyšel v Journal of Discrete Algorithms. 

Disertace Martina Senfta je založena na těchto publikovaných výsledcích, není však pou-
hým souhrnem dřívějších publikací. Autor ji pojal jako malou monografii, věnovanou čtyřem 
příbuzným sufixovým strukturám, a pokusil se o ucelený výklad, zahrnující velmi formální 
definice, přehledné srovnání vlastností, a zejména návrh univerzálního konstrukčního algo-
ritmu, použitelného – s různými odchylkami – pro každou ze čtyř variant. Výklad je završen 
popisem komprese řízené sufixovým grafem, což je jisté zobecnění původní myšlenky, která 
inspirovala celý výzkum.  

K disertaci mám ovšem jednu kritickou připomínku, která směřuje k datu jejího podání. 
Celá práce, v podstatě s téměř shodným obsahem jako má nyní, mohla být dle mého soudu 
sepsána a podána již o několik let dříve. Toto zpoždění, vyvolané zejména autorovým perfek-
cionismem a jeho setrvalým úsilím o neustálé zlepšování vlastních výsledků, samozřejmě 
nijak nesnižuje kvalitu disertace, může ale vést k tomu, že témata v ní probíraná poněkud 
ztrácejí na aktuálnosti. 

Jak je zmíněno výše, hlavní výsledky disertace Martina Senfta jsou obsahem pěti publi-
kací. Jde o jeden článek v kvalitním informatickém časopise a příspěvky ve sbornících jedné 
lokální a tří mezinárodních konferencí. Za mimořádný úspěch lze považovat zejména vystou-
pení na konferenci DCC 2006. Jde zřejmě o nejprestižnější mezinárodní konferenci speciali-
zovanou na oblast komprese dat, a Martin Senft je patrně první český účastník, který zde vy-
stoupil s příspěvkem.  



Dosažené výsledky považuji za více nežli dostatečné pro získání doktorátu, a proto jed-
noznačně doporučuji práci Martina Senfta uznat jako práci disertační. 

 

V Brně dne 16. srpna 2013     

 
       Tomáš Dvořák 


