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Předložená disertační práce se zabývá několika tématy v oblasti  deskripčních logik.  Po úvodní 
kapitole představující ontologické jazyky OWL, nástroje pro jejich tvorbu a automatické dokazování,  
je  v  první  části  (kapitoly  1-4)  prezentována  technika  pro  odvozování  v  deskripční  logice  ALC 
využívající překlad do predikátové logiky prvního řádu. V části druhé (kapitola 5) autor obohacuje  
deskripční logiky SROIQ a EL++ o konstrukty kartézského součinu a v části poslední (kapitoly 6-7)  
autor  představuje  techniky  reprezentace nemonotónní  znalosti  pomocí  logického kalkulu a řeší 
problém odvozování v logice ALCKNF pomocí jím navrženého tablového algoritmu. 

Problémy řešené v kapitolách 5 a 7 jsou aktuální. Použité metody a postupy jsou adekvátní cílům,  
které doktorand adresuje. Připomínky k jednotlivým kapitolám jsou následující.

Kapitola 2 představuje jazyky z rodiny OWL včetně některých nástrojů pro tvorbu ontologií. Kapitola 
2.1.1 přehledně shrnuje vývoj jazyků, ze kterých OWL vychází. V kapitole 2.1.6 s názvem „Top 
Ontologies“ bych očekával zmínku o ontologii Cyc (resp. OpenCyc), která patří mezi nejznámější 
top-level  ontologie,  naopak Wine ontologii  za Top-level  ontologii  v práci  zmíněnou za top-level  
ontologii považovat nelze. Do kapitoly 2.1.7, namísto   dnes již neaktuálních nástrojů OntoEdit a  
WebODE,  spíše  patří  moderní  nástroje  pro  vývoj  OWL  ontologií  NeON  Toolkit,  či  TopBraid 
Composer. V kapitole 2.2 „Reasoning in Ontologies“ jsou diskutovány některé inferenční procedury 
nad typickou znalostní bází deskripční logiky – zde mi chybí zmínka o dotazování do ontologií 
(konjunktivní dotazy, meta-dotazy), které jsou dnes velmi důležitou inferenční procedurou v OWL 
ontologiích.  Nebylo-li  záměrem  autora  provést  v  této  kapitole  úplnou  rešerši,  bylo  by  vhodné 
odůvodnit,  proč  byly  vybrány  top-level  ontologie/ontologické  nástroje/inferenční  procedury  s 
ohledem na cíle práce. Rovněž by bylo vhodné uvést v této kapitole definici ontologie, kterou autor 
používá (ontologie není totéž co teorie deskripční logiky). 

Kapitola 3 představuje deskripční logiku ALCN, včetně odvozovacího aparátu pomocí tablového 
algoritmu. V kapitole kapitola 3.6.3 bych očekával zmínku o inferenčním stroji Pellet, který lze v 
současné době považovat za jeden z nejpokročilejších z hlediska dostupných funkcí – kompletní 
podpora datových typů, expresivní dotazy, kontrola integritních omezení a další.  Kromě Pelletu, 
jsou dnes dostupné další  známé systémy, např.  HermiT,  inferenční  stroje pro profily  OWL 2 – 
OWLIM, TrOWL, OWLgres, apod. Rovněž bych měl připomínku k běhu tablového algoritmu na 
stranách 42 a 43 – větvení v kroce 7 (a následně v dalších krocích) nenastane, neboť pravidlo 
UNION z obrázku 3.3 není aplikovatelné (koncept A je před aplikací pravidla v L(i2) již od kroku 3b).

Kapitola 4 ukazuje překlad deskripční logiky SHOIQ spolu se SWRL pravidly do predikátového 
kalkulu prvního řádu (FOL), který autor implementoval. Překlad deskripční logiky SHOIQ spolu se 
SWRL pravidly představuje nový výsledek, ačkoliv se jedná o přímočaré rozšíření transformací 
známých  z  literatury  [TRBH04],  [2].  Co  zde  však  chybí  je  důkaz  věty  4.6,  která   specifikuje  
korektnost doktorandem představené transformace. Doktorand v této kapitole dále popisuje svoji  
implementaci inferenčního stroje, která používá zmíněnou transformaci a samotné odvozování v 
FOL  provádí  pomocí  systému  Otter.  V  závěru  kapitoly  jsou  ukázány  výsledky  běhu  této 
implementace na dvou jednoduchých ontologiích. Tyto výsledky (tabulka 4.4 a 4.5) dle mého soudu 
nejsou přesvědčivé, neboť (i) testované ontologie jsou příliš malé (srovnej např. s benchmarkovými 
ontologiemi pro OWL – LUBM, UOB), (ii)  chybí  srovnání s existujícími systémy založenými na 
překladu  do  predikátové  logiky,  např.  s  inferenčním  strojem  Vampire,  (iii)  není  zřejmé,  zda 
neúspěšné  běhy  autorovy  implementace  (sloupec  Fail  v  tabulkách  4.4  a  4.5)  jsou  dány 
nekorektností transformace, nebo chybnou či neefektivní implementací. 

Kapitola  5  představuje  dva  konstrukty  kartézského  součinu  a  obohacuje  jimi  deskripční  logiku 
SROIQ, resp. EL. Jeden z představených konstruktů – concept product – byl však pro obě dvě 



logiky zaveden již v publikaci [RKH08], kde je rovněž představen odvozovací algoritmus. Tento 
konstrukt tedy nelze považovat za původní výsledek této dizertační práce. Druhý konstrukt – role 
product – je původním výsledkem autora. Přidání tohoto konstruktu do jazyku SROIQ však je pouze 
syntaktickou variantou  konstruktu  „role  chain“.  Za  původní  výsledek  lze  tedy  považovat  pouze 
využití konstruktu „role product“ v jazyku EL++. Autor v kapitole 5.4.1 (strana 66) ukazuje příklad 
jeho použití v logice EL++ a SROIQ. Ačkoliv z logického hlediska v případě SROIQ je příklad v 
pořádku, z ontologického hlediska je role  hasHappySpouse nesmyslná, neboť se jedná o relaci 
spojující manželku s milenkou – při definici hasHappySpouse doktorand tajně doufá, že se jedná o 
tutéž osobu. Dále uvažujme dva muže, jejichž manželky jsou milenkami vždy toho druhého – dle 
příkladu pro EL++ v sekci 5.4.1 jsou tito muži oba šťastní :-), ačkoliv to dle mého soudu nevystihuje 
záměr tvůrce příkladu.

Kapitola 6 přehledně uvádí existující přístupy k formalizaci nemonotónního uvažování a doplňuje je 
vhodnými  příklady.  Jedná  se,  podobně  jako  v  případě  kapitol  2  a  3,  převážně  o  kompilaci  z 
existující literatury. Jedinou výtkou k této kapitole je fakt, že je zbytečně rozsáhlá vzhledem k cílům 
práce a není nutná k pochopení autorova přínosu prezentovaného v kapitole 7.

Kapitola 7 představuje jazyk ALCKNF a definuje některá omezení na syntax logiky ALCKNF. Má-li 
logika  vlastnost  „simple“,  je  možné  v  ní  odvozovat  pomocí  existujícího  tablového  algoritmu 
[DRN02], [KS08]. Autor tento algoritmus modifikuje a nabízí tak možnost odvozování v širší třídě 
teorií  logiky  ALCKNF,  a  sice  takových,  které  mají  vlastnost  „minimality-proper“  a  „subjectively-
quantified“. Uvedená technika se zdá být v korektní, přesto by bylo vhodné přesněji vymezit vztah 
mezi  „simple“  a  „minimality-proper“  znalostními  bázemi.  Dále  důkaz věty  7.73  předpokládá,  že 
sigma má vlastnost „minimality-proper“ (jinak by nebylo možné použít větu 7.56). Není ovšem v 
tomto důkazu zřejmé, čím je tato vlastnost zaručena.

Dílčí nepřesnosti a obsahové chyby, které jsem v práci odhalil, jsou v přílohách tohoto posudku. 

Jednou z výhrad k celé práci je fakt, že ji tvoří tři volně propojená témata a je tak obtížné v ní  
vysledovat  ucelený  příběh  výzkumu.  Například  není  zřejmé,  jaká  je  motivace  k  implementaci 
inferenčního stroje pomocí překladu do FOL vzhledem k  cílům disertační práce,  či jak souvisí  
autorova  práce  na  konstruktech  kartézského  součinu  a  tablového  algoritmu  pro  nemonotónní 
uvažování.

Dále autor přepoužívá části  textu z existujících publikací.  V případě kapitol  3 a 6, které jsou v 
zásadě přehledového charakteru to nevidím jako velký problém, neboť autor korektně odkazuje na 
začátku  příslušné  kapitoly  na  citované  reference.  Problém  vidím  v  kapitole  7,  ve  které  autor 
přepoužil velkou část publikací [DRN02] a [KS08], včetně celých slovních spojení (např. Definition 
7.52 je prakticky shodná s Definition 10 v [KS08]; kapitola 7.5.3 je prakticky shodná se stranou 44 v  
[DRN02]; Lemma 7.75 vč. důkazu je prakticky totožné s 4.24 v [DRN02]). Ačkoliv autor na začátku 
kapitoly obě tyto publikace korektně odkazuje, jsem přesvědčen, že v případě kapitoly vymezující  
autorův přínost je třeba se vůči obsahu těchto publikací vymezit přesně. V současné verzi je velmi  
obtížné  porovnat  autorův  přínos  s  technikami  publikovanými  v  [DRN02]  a  [KS08].  Rovněž 
demonstrace běhu tablového algoritmu (podobně jako v kapitole 3) pomocí příkladu by pomohla 
čitelnosti této kapitoly. 

Práce je po formální stránce zpracována kvalitně a je přehledně členěna. Autor vhodně odkazuje  
na existující literaturu. V práci se však vyskytuje mnoho překlepů, gramatických chyb v angličtině i  
nevhodných formulací – výčet některých z nich je v příloze 1 tohoto posudku. Čitelnosti práce by 
dále velmi pomohlo sjednocení symboliky napříč prací – např. použité formalismy (ALC v kapitola 
3, SHOIQ v kapitole 4, SROIQ v kapitole 5, ALCKNF v kapitole 7) jsou v práci definovány na sobě 
zcela nezávisle (viz tabulky 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2), ačkoliv ze sebe sémanticky vycházejí. 

V práci lze za původní považovat tyto výsledky (i)  implementaci  transformace deskripční logiky 
ALCN do predikátového kalkulu, (ii) jeden konstrukt kartézského součinu (role product) pro logiku 
EL++ (druhý konstrukt a vztah k SROIQ za původní výsledek nepovažuji, viz výše), a (iii) tablový 
algoritmus pro odvozování v širší třídě deskripčních logik ALCKNF, než té, které byly adresovány v 
[DRN02] a [KS08]. Za inovační považuji (ii) a (iii).

Použitelnost původních výsledků doktoranda v praxi je těžko zhodnotitelná – na straně 129 práce 
se uvádí, že ontologie logiky ALCKNF splňující podmínku „simple“ (pro než byl již dříve představen 



tablový algoritmus v [DRN02] a [KS08]) jsou v praxi dostačující pro všechny diskutované scénáře 
aplikací.  Otázkou však je,  pro  které  typy  znalostí  vyskytující  se  v  aplikacích  nestačí  ontologie 
„simple“ a je nutné používat logiky, které jsou „subjectively-quantified“ a  současně „minimality-
proper“, a tedy i tablový algoritmus představený v této dizertační práci – na tuto otázku jsem v práci  
odpověď nenalezl.

Aplikovatelnost konstruktu „role product“ v jazyce EL++ je dokumentována příkladem v sekci 5.4.1. 
Vzhledem  k  absenci  inverzních  rolí  v  EL++  nelze  tento  konstrukt  modelovat  přímo  pomocí 
konstruktu „role chain“ a může tak být skutečně pomocí pro ontologické návrháře v jazyce EL++. 

Doktorand by měl během rozpravy rovněž objasnit, jaké vidí problémy, které mohou vzniknout při  
implementací  jím  navrženého  tablového  algoritmu  a  rovněž,  zda  uvažoval  nad  možností  
automatického dokazování v ALCKNF pomocí transformace do FOL.

Závěrem konstatuji, že přes mnoho nedostatků práce jako celku považuji zmíněné dílčí výsledky za 
přínosné a prokazující schopnosti autora k samostatné vědecké práci.

V Praze dne 9.11.2012 ………………………………………

Ing. Petr Křemen, Ph.D.

Příloha 1 – připomínky k obsahu

◦ strana  5  –  „The  proposal  for  OWL  2.0  … adds  new  features  that  offer  new  expressivity, 
specifically qualified cardinality restrictions“ – kvalifikovaná kardinalitní omezení byly již součástí  
návrhu OWL 1.1, nejsou tedy novinkou v OWL 2.0

◦ strana 6 – „The OWL Full reasoning has typically the same complexity as first order predicate 
logic reasoning“ – zde nerozumím slovu typically. Dle mých informací je zatím znám překlad 
části OWL Full do predikátového kalkulu, viz [1].

◦ strana 11 – „The description logic ALC which is a base for all description logics“ – není přesné, 
mnohé deskripční logiky nejsou na ALC založeny (i autorem dále uváděné FL, EL, atp.), nebo 
logiky z rodiny DL-Lite, atp.

◦ strana 11 – „Any logic which includes equality and at least 1 of relation with arity 2 or more is not 
decidable“ – toto tvrzení je poměrně silné, bylo by vhodné jej dokázat/resp. odkázat čtenáře na 
existující důkaz, ze kterého autor čerpá. 

◦ strana  16  –  „...  nominals  do  not  add  expressivity  ...“  –  je  zavádějící,  přidání  nominálů  k 
expresivnější deskripční logice, výrazně expresivity zvyšuje (např. pro SHIQ zvyšuje složitost z 
EXPTIME-C do NEXPTIME-C). 

◦ strana 16 – „... can be replaced by ...“ – definici konstruktu {A i1, …, Ain}, kde Ai  jsou koncepty, 
jsem nenašel. 

◦ strana 17 – definice konstruktu „Role product“  je nepřesná a matoucí – elementy  b,  c jsou 
vázány  explicitně  uvedenými  existenciálními  kvantifikátory  v  definici  množiny  kartézského 
součinu. Lepší by bylo např.: 
R1×R2⊑ R is interpreted as (∀ a)(∀b)(∀ c)((a ,b)∈R1

I ∧(a , c )∈R2
I
→(b , c)∈R I )

◦ strana 21 – „agreeing on the joint invidiuals“ – zde se individuály míní nominály ?
◦ strana 34 – „The OWL 1.0 us equivalent to SHIQ with only the T concept allowed in qualified 

number  restrictions“  není  přesné.  OWL  1.0  (v  tomto  případě  přesněji  spíše  OWL-DL)  je 
ekvivalentní SHOIN(D), tedy obsahuje nominály, zatímco SHIQ nikoliv.

◦ strana 21 – „LOOM facilitates ALCQRIFQ“ by mělo být „LOOM facilitates ALCQRIFO“  
◦ strana 45 – „... well known logic ALC. This logic is also referred as S.“ – symbolem S se v  

literatuře označuje logika ALCtrans nikoliv logika ALC.
◦ strana 45 – „In this section we present syntax and semantics of DL.“ – zde doktorand spíše míní  

deskripční logiku SHOIQ,
◦ strana 46, tabulka 4.1 – definice „Transitive role“ by měla znít spíše takto: (R I)+ subsetof RI

◦ strana 46, tabulka 4.2 – sémantika nominálu je špatně zapsána.



◦ strana 51 – „Nominals do not need to be handled specially as their properties are hidden in  
concept definitions“ – této formulaci nerozumím.

◦ strana 52  –  „Let  H be  antecedent  and  B be  consequent  of  the  rule  H → B“  –  zde  autor 
pravděpodobně zaměnil H a B vzhledem k významu těchto symbolů v ostatním textu na této 
straně.  Dále  je  zde  symbol  B  nevhodně  přepoužit  pro  označení  atomů  v  těle  pravidla  a 
současně bindingu proměnných.

◦ strana 58, tabulka 5.1 – „... role expressions in SROIQ“ – zde by spíše mělo být SROIQ(x).
◦ strana 60 – definice 5.8: „.The EL++ knowledge base in normal form is a finite ...“ – zde by spíše 

mělo být  EL++(x).
◦ strana 63 – „for a numeral concept {a}“ – míněno „nominal“ ?
◦ strana 63 – důkaz Tvrzení 5.12 – pravidlo R3 nemění S(C), tedy místo „...about application of  

rules  R1-R6  see  [BBL05]“  bych  čekal  „...  about  application  of  rules  R1,R2,R4-R6“.  V  tom 
případě bych však dále čekal část důkazu týkající se R3.

◦ strana 65 – druhá odrážka „From semantics C ...“ by mělo být „From semantics [C]“
◦ strana 95 – „... pi(x,sigma1,v, sigma2,u)...“ by mělo být „... pi(x,(sigma1,v, sigma2),u) ...“
◦ strana  111  –  „...  belonging  to  class  Nixon(Nixon)“   by  mělo  být  „...  belonging  to  class 

Nixon(nixon)“
◦ strana 119, Definition 7.8 – místo „a“ by mělo být „aI“
◦ strana 122, poznámka pod čarou – „subjective“ by mělo být „non-objective“. Dále se zde hovoří  

o ALCKNF, ačkoliv v odstavci, ze kterého je referencováno je uvedena ALC.
◦ strana  125,  Kapitola  7.2.5  –  není  zřejmé,  podle  čeho  se  doktorand  rozhodl  reprezentovat 

některá normální  defaultní  pravidla z kapitoly  6.9.1 jako DL axiomy a jiná jako epistemické 
axiomy ?

◦ strana 130, lemma 7.26 – M(S U A) = S U M(A)
◦ strana 149,  lemma 7.61 – v bodech (a),  (b)  jsou zaměněny koncepty,  na které se aplikuje 

pravidlo.

Příloha 2 – připomínky k formálnímu zpracování

◦ v dokumentu je na mnoha místech nekonzistentní notace – např. na straně 17 je oproti straně 
18 použito pro označení n-tice dvou různých druhů závorek, a sice () a <>.

◦ špatné používání anglického neurčitého členu: např. „an TBOX“ (strana 50),  „an participation 
constraint“ (strana 123), „an terminological“ (strana 125)

◦ chyby ve shodě podmětu s přísudkem:  „students begins“ (strana 1), „can be extended“ (strana 
2),  „...new facts are derived...“ (strana 69), „... are is called ...“; „... and tests the theory...“, „it 
focuses“, „in an network“ (vše strana 93).

◦ další  překlepy a formální  chyby:  „agrees …  foron“ (strana 19),  „possesses and extension“ 
(strana 83),  „c“ místo „C“ pro označení třídy (strana 12), „there are no models of C“ (strana 64).

◦ strana  14,  „The  semantics  enforces  the  equivalences  ...“  –  špatně  použité  symboly  pro 
množinový průnik a sjednocení; mají být nahrazeny deskripčně-logickými „hranatými“ symboly

◦ strana 20 – „In example 1/2 ...“. Tato formulace je matoucí, neboť není zřejmé, zda nehovoříte o 
příkladech dříve použitých; lepší by bylo např. „As a first example, consider …“.

◦ strana 84 – použity dvě různé notace pro NAF
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