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Datum obhajoby: 18. září 2013

Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny podmínky
pro její konání, a představil uchazeče. Poté přečetl školitel své vyjádření k osobě uchazeče a k předložené 
práci, v jehož závěru doporučil udělení titulu Ph.D. 

Uchazeč pak prezentoval hlavní myšlenky a výsledky své práce zahrnující dokázání NP-těžkosti 
problému inference minimálního restartovacího automatu z pozitivních a negativních příkladů a 
polynomiální složitosti v případě pouze pozitivních případů, návrh heuristických algoritmů pro učení 
redukční analýzy pro speciální typy restartovacích automatů, analýzu jejich síly, sestavení nových 
benchmarkových testů.

Následovaly posudky oponentů, v obou bylo konstatováno, že předložená práce dokládá schopnost 
uchazeče samostatně vědecky pracovat, oba doporučují práci k obhajobě. Následující dotazy oponentů 
uchazeč uspokojivě zodpověděl, stejně tak jako dotazy dalších členů komise ve volné diskusi. Byly 
zaměřeny na vysvětlení neintutivních výsledků o složitosti problému inference, výběr vhodných strategií 
při inferenci, příklady jazyků dokladající bohatost studované hierarchie automatů, roli pomocných 
symbolů v Omega* metodě, časovou složitost simulace nedeterminismu restartovacích automatů, využití 
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navrhovaných učících metod v jiných oblastech, velikost uvažované abecedy a velikost uvažovaného 
okna.

Obhajoba pak pokračovala neveřejnou částí, v níž byla doplněna informace o publikacích uchazeče, a 
tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I1 udělila RNDr. Hoffmannovi titul Ph.D.

Počet publikací: 7 (z toho 4 časopisecké nebokonferenční články)
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Počet členů s právem hlasovacím: 8
Počet přítomných členů: 8
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