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Rekapitulace práce 
 
Předložená disertační práce studuje restartovací automaty. Tyto automaty byly navrženy jako model 
pro redukční analýzu, která je lingvisticky motivovanou metodou určenou pro kontrolu korektnosti 
věty. Hlavním principem je postupné zjednodušování věty při zachování její původní 
správnosti/nesprávnosti. Práce se zaměřuje na lokálně omezené modely, které mohou modifikovat 
vstup pouze na základě lokálně omezeného kontextu. Je ukázáno, že takovéto modely jsou vhodné pro 
návrh efektivních algoritmů pro učení se z pozitivních příkladů redukcí. Cíle práce, vymezené ve třetí 
kapitole, jsou tyto: 

• Popsat vlastnosti základního modelu, který nepoužívá pomocné symboly (clearing restarting 
automaton) a jeho možných rozšíření. Studovat vliv velikosti kontextu na sílu modelu. 
Porovnat třídy rozpoznávaných jazyků s třídami Chomského hierarchie. 

• Navrhnout metodu pro učení instancí výše uvedeného modelu z pozitivních a negativních 
příkladů. 

• Studovat variantu modelu, který používá pomocné symboly pro přepisování (zejména Δ-
clearing restarting automaton s jedním pomocným symbolem). 

 Text práce je členěný do šesti kapitol. První dvě kapitoly seznamují čtenáře se základy teorie 
formálních jazyků a s několika specializovanými tématy, které úzce souvisí se studovanými modely 
(restartovací automaty, přepisovací systémy). Dosažené výsledky jsou popsané ve čtvrté, páté a šesté 
kapitole, přičemž obsahy kapitol korespondují postupně s výše uvedenými tematickými celky 
definovanými jako cíle práce.  
 
Hodnocení 
 
Zvolené téma považuji za aktuální a dobře motivované po teoretické i praktické stránce. Restartovací 
automaty, redukční analýza i učení automatů z příkladů jsou důležitá, dlouhodobě studovaná témata. 
 Výsledky, které autor prezentuje, posouvají stav vědění v udených oblastech. Je ukázáno, že 
navržený model je vhodný pro návrh algoritmů učení. Samotné algoritmy mají dobrou koncepci a jsou 
zaštítěny teoretickými garancemi. Autor prokazuje dobrý přehled v této problematice. 
 Rozpoznávací síla modelu je důkladně analyzovaná jak pro základní verzi, tak pro rozšíření 
s pomocnými symboly. Pro obě varianty podává práce řadu netriviálních výsledků. Jmenujme zde pro 
ilustraci teorém, že pro rozpoznávání libovolného bezkontextového jazyka postačuje model s jediným 
pomocným symbolem. Kromě výsledků samotných jsou přínosem i použité důkazové techniky. Za 
zmínku určitě stojí propracované kódování řetězců umožňující rekonstrukci původního obsahu po 
částečném přepsání. Tyto techniky mohou naleznout uplatnění při studiu jiných výpočetních modelů 
nebo i v jiných oblastech. 
 Text práce je napsán dle mého názoru výbornou angličtinou, bez zjevných chyb. Je dobře 
strukturovaný, členění do kapitol a sekcí je logické. Velmi silnou stránkou je prezentace. Vše je 
přehledně, precizně a srozumitelně vysvětleno, pojmy a označení jsou vhodně zvoleny. Precizností se 



vyznačují i všechny důkazy, lze jim proto dobře porozumět. Toto platí i v případech, kdy jsou důkazy 
rozsáhlejší.  
 V hlavních směrech  jako je motivace, zvolený postup nebo správnost výsledků neshledávám tedy 
v práci žádné nedostatky, následující kritika je proto zaměřena na záležitosti lokálního charakteru a 
většinou menšího významu. 

• První kapitola poskytující teoretický základ má poměrně široký záběr. Popisuje i témata, která 
jsou důležitá z pohledu teorie formálních jazyků, ne však z pohledu cílů práce (je například 
uvedena řada normálních forem bezkontextových gramatik, dále třídy jazyků LL(k), LR(k) 
nebo OCL, atd.). Domnívám se, že čtenář může být tímto výčtem přetížen a navíc si vytvoří 
mylná očekávání ohledně obsahu dalších částí textu. 

• Ve druhé kapitole jsou popsány řetězcové přepisovací systémy a kontextové přepisovací 
systémy, není zde ale diskutován vztah mezi těmito systémy z hlediska jejich generativní síly. 
Není úplně zřejmé, které vlastnosti řetězcových přepisovacích systémů s konečným počtem 
přepisovacích pravidel nejsou z pohledu práce vyhovující a proč jsou kontextové systémy 
zavedeny.  

• Určitou nejasnost vidím ve volbě názvu hlavního modelu. Restarting clearing automaton je 
definován jako speciální kontextový přepisovací systém. Takovýto obrat je poněkud matoucí, 
neboť je tak mazána hranice mezi automatem a přepisovacím systémem. 

• Návrh algoritmů pro učení a jejich analýza jsou v páté kapitole provedeny velmi dobře po 
teoretické stránce. Vhodnost návrhu by ale bylo žádoucí podložit i prakticky, alespoň 
provedením experimetů s jednoduchými příklady jazyků. 

• Formát pro reference na literaturu není vhodně zvolený. Sestává z jmen autorů a roku 
publikování. Vyhledávání podle takovéhoto klíče je obtížnější, kromě toho, reference nejsou 
jednoznačné. Příkladem jsou [Mateescu and Salomaa, 1997] nebo [Rozenberg and Salomaa, 
1997], jimž v seznamu literatury odpovídají vždy dvě položky. 

 
Závěr 

 
Mohu konstatovat, že všechny vytyčené cíle byly v práci naplněny. Výstupem jsou zajímavé 
teoretické výsledky a algoritmy pro učení automatů mající dobrý potenciál pro další výzkum. 
Výsledky byly publikovány v pěti konferenčních a ve dvou časopiseckých článcích. Autor 
jednoznačně prokázal předpoklady k samostatné tvořivé práci. 
 Předložená práce dle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na práci disertační a proto 
ji doporučuji k obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě 
 
1. V práci nebyla studována deterministická varianta clearing restarting automatu. Lze říci, že roli 

determinismu převzala vlastnost λ-confluence. Jde však o algoritmicky nerozhodnutelnou 
vlastnost. Byla by deterministická varianta automatu v něčem přínosná? Bylo by možné pro ni 
uzpůsobit navržené algoritmy učení? 

2. Lze na základě teoretických vlastností algoritmů učení vyslovit nějaká praktická doporučení 
ohledně jejich efektivní aplikovatelnosti? Pro které typu jazyků lze očekávat dobré výsledky? 

 
V Praze, dne 8.7.2015     

                         RNDr. Daniel Průša, Ph.D. 


