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STAR HEIGHT

Práce se zabývá po£tem zano°ených Kleeneových hv¥zd, který je nutný pro reprezentaci regulárního jazyka
regulárním výrazem. Cílem práce je p°edev²ím p°edstavit d·kaz klasického výsledku, ºe existuje jazyk s
hv¥zdnou vý²kou n pro kaºdé p°irozené n.

Uvedený cíl je spl¬en. Student pracoval s n¥kolika z droji a jeden z publikovaných d·kaz· doplnil o
chyb¥jící podrobnosti a za°adil ho do kontextu pot°ebného k jeho pochopení. Téma p°esahuje obvyklý rozsah
p°edná²ek o kone£ných automatech, a£koli nevyºaduje výrazn¥ sloºit¥j²í teroetickou nadstavbu.

Matematická úrove¬ je kolísavá a negativn¥ se na ní projevuje sp¥ch p°i dokon£ování. Student nebyl s
to zapracovat ani v²echny nedostatky, na které jsem ho upozornil. �ásti textu prozrazují nezanedbatelnou
nejistotu ohledn¥ matematické formulace, mimo jiné ohledn¥ relativní d·leºitosti r·zných £ástí d·kazu. Zdá
se, ºe autor nedokáºe spolehliv¥ rozpoznat, která tvrzení je, a která není nutno dokazovat, a kdy je d·kaz
skute£n¥ proveden.

Nejmén¥ ve dvou p°ípadech to vede k váºným nedostatk·m dotýkajícím se klí£ových pojm· práce:
• D·kaz Lemmatu 5 není úplný. Dokázána je pouze implikace A ⊆ B. Navíc mi není jasné, pro£ by
v²echny výskyty stavu q ve výpo£tu m¥ly následovat t¥sn¥ za sebou. Má zde autor ti²e na mysli
indukci podle délky výpo£tu?

• Stejn¥ tak je jen jedna implikace, resp. inkluze dokázána v Lemmatu 7. Student ve skute£nosti velmi
otrocky dokazuje tvrzení, které je na jednu stranu zbyte£n¥ obecné, na druhou stranu není vysv¥tleno,
jak má být toto tvrzení vyuºito k d·kazu oné jedné implikace. D·kaz tvrzení, který sou£asn¥ vystihuje
základní my²lenku konstrukce prstencového automatu, je p°itom pom¥rn¥ jednoduchý.

Dal²í podobné výtky:
• T°etí klí£ové pomocné tvrzení, Lemma 8, je sice dokázáno správn¥, ale zaslouºilo by si stylistické
úpravy. My²lenka trojího opakování stejné konstrukce pro r·zné p°ípady se ukázala jako zbyte£ná,
protoºe konstrukce se opravdu v ni£em neli²í. Velmi stru£n¥ jsou pak naopak odbyty mnohem mén¥
samoz°ejmé p°echody od £ty° stav· ke dv¥ma a od dvou stav· k jednomu (v£etn¥ chybného zna£ení:
dva stavy má automat Aq−1, nikoli automat A2). Chybný je i popis p°ejmenování p°echod·: 2t→ 2s
se m¥ní na t → s (nikoli 2t → s na t → s). P°ejmenování p°echod· je navíc implicitn¥ provedeno
p°ejmenováním stav·. V d·kazu jsou také chybné popisky p°echod· (v regulárním výrazu chybí jeden
s£ítanec) a namísto E má být nejspí² 0.

• D·kaz Lemmatu 4 je podivný. Není mi jasné, k £emu se vlastn¥ pouºívá indukce. K d·kazu sta£í
pozorování, ºe pokud je s X−→ s′ p°echod, je p°echodem i s+m

X−→ s′+m, coº je tvrzení, které d·kaz
stejn¥ p°edpokládá implicitn¥.

• nejasná je konvence ohledn¥ zna£ení výpo£t· (computation) na str. 8. Výpo£et má být posloupnost
p°echod· s moºností komprimovaného zápisu p°echod· nad jedinou ²ipkou. Pozd¥ji se ale nap°. v
Lemmatu 4 mluví o výpo£tu r

H−→ t aniº by bylo jasné, jaká faktorizace H je mín¥na.

Jazyková podoba rovn¥º volá po revizi. Nad rámec únosnosti je nap°. po£et chyb¥jící £len·. Nedostatky
ov²em zásadn¥ neznemoº¬ují £etbu.

Práci navzdory uvedeným výtkám doporu£uji uznat jako bakalá°skou.
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