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Cílem práce bylo popsat deskripční logiky (DL) jako jeden z přístupů k repre-
zentaci a práci se znalostmi v umělé inteligenci. Zadaný cíl práce v zásadě
splnila.

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola uvádí do problematiky
reprezentace znalostí. Je vymezen problém reprezentace znalostí v rámci umělé
inteligence a naznačena role, kterou zde hrají formální jazyky. Druhá kapitola
podává krátký historický přehled dané problematiky. Třetí kapitola se věnuje
syntaxi a sémantice deskripčních logik a čtvrtá kapitola se věnuje algoritmům
pro různé odvozovací úlohy.

Je nutno vyzdvihnout autorovu snahu zpracovat širší kontext DL, porovnat
je s alternativními přístupy a ukázat, jakou hraje reprezentace znalostí roli v
širokém odvětí, jakým je umělá inteligence. Nicméně tato snaha někdy autora
zavedla k přinejmenším diskutabilním tvrzením a interpretacím. Například tvr-
zení, že „všechna řešení hlavních úloh umělé inteligence jsou převoditelná na
problematiku odvozování nových skutečností ze skutečností již známýchÿ. Zde
by bylo možno jako protipříklady uvést např. širokou oblast strojového překladu,
nebo zpracování obrazu.

Za další přínos práce považuji fakt, že se neomezuje pouze na popis syntaxe
a sémantiky, ale v poslední kapitole se věnuje problému odvozování z algoritmic-
kého hlediska. Zejména lze ocenit popis algoritmu tzv. Sémantických tableaux.
Avšak s výjimkou výše zmíněných Sémantických tableaux, je zpracování velmi
povrchní.

Celkově je na práci naneštěstí vidět, že byla psána v časové tísni. Zejména
třetí kapitola, která se zabývá syntaxí a sémantikou, má mnoho nedostatků.
Některé důležité pojmy nejsou definovány vůbec (např. jednoduchá role, pojem
regulární hierarchie), jiné jsou uvedeny tak, že jejich význam není příliš jasný
(například R◦R, nebo Disj(R,S) kde navíc chybí požadavek na jednoduchost).
Z formálního hlediska chybí standardní značení definic, není úplně jasné, kde de-
finice začínají a končí. Navíc je text uspořádán pro čtenáře poněkud nepřívětivě
(je zavedena složitá syntax aniž by bylo jasné, jaká je zamýšlená sémantika).

Tyto nedostatky mi nedovolují práci hodnotit stupněm lepším než dobře.
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