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Shrnutí obsahu práce

V první kapitole práce je čtenář seznámen se základními pojmy a poznatky z teorie konečných au-
tomatů. Další dvě kapitoly pak vycházejí z článku O. Klímy a L. Poláka. V nich je čtenář nejdříve
seznámen s dvoustrannými automaty a následně s důkazem Simonovy věty využívajícím koncept
acykličnosti kanonického dvoustranného automatu. Ve čtvrté kapitole jsou v krátkosti popsány kon-
strukce podobné dvoustranným automatům.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce a její zadání je z hlediska nároků kladených na bakalářskou práci vhodně
zvolené. Student splnil zadání práce v plném rozsahu.

Vlastní příspěvek. Vlastní příspěvek autora spočívá ve třech věcech:

• Autor jednotným způsobem srovnává vlastnosti klasických konečných automatů a vlast-
nosti dvoustranných automatů. Oceňuji způsob, kterým se rozhodl číslovat některé definice
a tvrzení. Například definice 4 zavádí pojem acyklického konečného automatu a definice 4B

zavádí pojem acyklického dvoustranného automatu. Čtenář tak může korespondující defi-
nice a tvrzení snadno dohledávat a porovnávat.

• Autor zpřehledňuje důkaz věty, že kanonický dvoustranný automat jazyka L je acyklický,
právě když L je po částech testovatelný.

• Autor zavádí tzv. syntaktické automaty, které jsou v jistém smyslu duální k dvoustran-
ným automatům, a všímá si, že kanonický syntaktický automat je cyklický, právě když
kanonický dvoustranný automat je cyklický.

Matematická úroveň. Práce jako celek působí z hlediska matematické úrovně dobrým dojmem.
Bohužel existují určitá místa, kde se autor dopouští drobných nepřesností, anebo opomíjí čtenáři
sdělit co určitým symbolem značí. Jako příklad uvedu pouze důkaz tvrzení 8. Zde autor používá
nedefinovaný symbol F , který zřejmě značí množinu přijímacích stavů nějakého automatu.
Čtenář si však musí sám domyslet, kterému ze tří automatů, s nimiž se v důkazu pracuje, tento
symbol přísluší. Dále zde autor místy ztotožňuje třídu ekvivalence s jejím reprezentantem.
V obou případech se dá z kontextu poznat, jak se věci mají. Tyto chyby ztěžují čitelnost práce,
ale nečiní ji nesrozumitelnou. Obdobná situace v o něco horší formě nastává i v korespondujícím
tvrzení 8B, kde si čtenář navíc musí domýšlet, kterému automatu přísluší množina Q a stav q0.

V důkazu tvrzení 6 na str. 9 autor označuje počáteční stav prvního automatu i druhého auto-
matu stejným symbolem q0, ačkoliv se jedná o dva zcela odlišné objekty. V prvním automatu
je q0 = [λ]∼R , zatímco ve druhém automatu q0 = L. V prvním odstavci důkazu se q0 vyskytuje
ve dvou různých významech dokonce v rámci jediné věty. Podobná situace potom opět nastává
na 9. a 10. řádku důkazu. Toto činí důkaz ve zmíněných místech mimořádně nesrozumitelný.

V důkazech lemmat 7 a 7B na str. 10 a 18 se v první větě obou důkazů objevuje předpoklad
acykličnosti automatu A, který se však nikde nepoužije. Důkazy lemmat spočívají naopak
v tom, že se ukáže, že A je cyklický. Nejde přitom o důkaz sporem, nýbrž o nepřímý důkaz, jak
ostatně autor sám správně uvádí.



V důkazu tvrzení 5B na str. 18 autor ověřuje, že daný automat splňuje definici dvoustranného
automatu, avšak zcela opomíjí ověřit splnění klíčových podmínek (B1) a (B2).

V důkazu věty 14 na str. 25 se autor odkazuje na tvrzení 2.3 z [4], aniž by čtenáři sdělil, co
toto tvrzení říká. Předmětné tvrzení by mělo být formulováno přímo v práci.

Práce se zdroji. Zdroje jsou správně citovány.

Jazyková úroveň. Autor často zapomíná oddělovat větu vedlejší od věty hlavní čárkami (viz např.
str. 9, zejména 9. řádek důkazu tvrzení 6). Nejčastěji se tak stává na koncích vět vedlejších,
anebo na začátku věty vedlejší, když před spojovacím výrazem stojí předložka, anebo zdůraz-
ňovací výraz, např. „pro kteréÿ nebo „právě kdyžÿ. Jen v první kapitole takto chybí minimálně
22 čárek. Čárky chybějí i na řadě dalších míst, např. po trojtečkách v matematických výrazech.
Některé věty nejsou vůbec zakončeny tečkou, zejména ty, které končí matematickým výrazem
(viz např. definice 3). Tyto chyby působí velmi rušivě, avšak ve většině případů nevedou k ne-
srozumitelnosti textu.

Formální úprava. Studentovi lze po stránce formální úpravy vytknout pouze to, že nepoužívá
předepsanou citační normu ISO 690.

Připomínky

1. Str. 2: definice pojmu podslovo je mimořádně zmatená.

2. Str. 3, definice 1, bod 5.: místo b má být v.

3. Str. 10, předposlední řádek důkazu tvrzení 8: místo u−1(c−1L) má být c−1(u−1L).

4. Str. 12 a 29, definice 3B a 3BS : v2 má být v1.

5. Str. 16, důkaz lemmatu 3B: pokud je první operace v cyklu dopředná přechodová funkce, tj.
∗ = ·, pak důkaz funguje správně, ale pokud je první operace v cyklu zpětná přechodová funkce,
tj. ∗ = ◦, pak na druhém řádku důkazu musí místo a1 být an. Chybu lze snadno napravit lepší
volbou zápisu na prvním řádku důkazu.

6. Str. 16, důkaz tvrzení 10: místo F má na některých místech být FB.

7. Str. 16, poslední řádek: místo c má být u a místo druhého M má být F .

8. Str. 19, důkaz Tvrzení 8B, 4. odstavec: místy se vyskytují nedefinované stavy p a q, ve skuteč-
nosti se jedná o stavy q1 a q2.

9. Str. 19, 6. řádek odspodu: místo u−1(c−1L)v−1 má být c−1(u−1Lv−1) a místo u−1(Lc−1)v−1

má být (u−1Lv−1)c−1.

10. Str. 20, řádek 14: místo v má být w.

Závěr

Předloženou práci doporučuji uznat jako bakalářskou práci.

Návrh klasifikace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Praze dne 20. 8. 2014 Mgr. Andrew Kozlík
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