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Datum obhajoby: 22. září 2015

Průběh obhajoby: Místopředsedkyně komise zahájila obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny 
podmínky pro její konání, a představila uchazeče. Během doby zveřejnění práce před obhajobou nebyly 
vznešeny žádné připomínky. 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 spočívající ve studiu clearingových 
restartovacích automatů, návrhu efektivního algoritmu pro učení lambda-konfluentních restartovacích 
automatů a zodpovezení některých otázek o hierarchii jazyků příslušných restartovacím automatům s 
danými omezeními.

Následovaly posudky oponentů, v obou bylo konstatováno, že předložená práce dokládá schopnost 
uchazeče vědecky pracovat, oba doporučují práci k obhajobě. Připomínky se týkaly zejména některých 
drobných obsahových nedostatků a doplnení praktických experimentů. Na připomínky oponentů uchazeč 
uspokojivě odpověděl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí:

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V  bodě Průběh 
obhajoby  by měly  být  uvedeny alespoň  čtyři  věty vystihující  průběh obhajoby.  Po vyplnění  formuláře  ho vytiskněte,  dole  formulář  ještě  vlastnoručně  
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.



Následovaly dotazy oponentů. Byly vzneseny dotazy na  převody na deterministické konečné automaty, 
uzavřenost odpovídajících tříd jazyků na standardní operace, rozhodnutelnost některých souvisejících 
problemů, možné hierarchii vzhledem k omezené šířce a na aplikovatelnost nových algoritmů učení. 
Dotazy uchazeč uspokojivě zodpovědel. Rovněž další otázku vznesenou ve volné diskusi uchazeč 
uspojivě zodpověděl. Týkala se  rozpoznávání nevhodných instrukcí.

Obhajoba pak pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I1 udělila 
Mgr. Petru Černovi titul Ph.D.

Počet publikací:  9 (z toho 2 časopisecké články, 5 konferenčních či workshopových článků, 2 technické 
zprávy)

Počet citací: 5 (Web of Science, bez autocitací)
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Počet členů s právem hlasovacím: 9
Počet přítomných členů: 7
Odevzdáno hlasů kladných: 7
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0
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