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V roce 2003 publikovali Gianni Franceschini a Roberto Grossi obdivuhodnou da-
tovou strukturu: reprezentaci množin, která je současně implicitní (zabírá pouze paměť
nutnou k uložení pole hodnot), cache-oblivious a časově optimální i v nejhorším případě.
Výsledek byl bohužel zveřejněn pouze jako rozšířený abstrakt a mnoho důležitých detailů
v něm chybělo, zatímco jiné byly očividně špatně.

Cílem této práce je uvedenou datovou strukturu pochopit, doplnit potřebné detaily
a opravit chyby. Vzhledem k celkové složitosti struktury se zadání zaměřuje pouze na
vyšší vrstvu struktury, takzvanou vrstvu distriktů.

Autor datovou strukturu konstruuje postupně. Začíná cache-oblivious B-stromy slo-
ženými z van Emde-Boasovy reprezentace binárních vyhledávacích stromů a struktury pro
ordered file maintenance. Tato struktura je cache-oblivious a časově optimální, ale pouze
v amortizovaném smyslu.

Následující kapitola popisuje jednotlivé problémy, které je potřeba vyřešit, aby se
struktura stala implicitní. Postupně ukazuje, jak si s nimi lze poradit. Na tom pak staví
amortizovanou verzi vrstvy distriktů v implicitní struktuře. Přitom nižší vrstva (bucke-
tová) je prezentována jako černá skříňka s určenými vlastnostmi.

Konečně poslední část práce se věnuje deamortizaci distriktové vrstvy tak, aby
výsledná datová struktura dosahovala logaritmické časové složitosti i v nejhorším případě.

Autor prokázal schopnost porozumět velice netriviální datové struktuře popsané
v literatuře dosti nekompletně. Doplnil, či spíše znovu vymyslel, mnoho detailů klíčo-
vých pro správné fungování struktury. To je výsledek výrazně přesahující běžný rozsah
bakalářské práce, publikovatelný v mezinárodních časopisech.

Práce je sepsána solidní angličtinou s minimem jazykových a sazečských chyb. Oce-
ňuji velkou péči věnovanou tvorbě přehledné terminologie, bez níž by bylo velmi obtížné
se v jednotlivých součástech struktury a jejich závislostech orientovat. Také chválím, že
autor namísto holé prezentace hotového výsledku ukazuje cestu, jak k výsledku dojít.

Práci doporučuji uznat jako bakalářskou a hodnotit ji známkou výborně. Také ji
navrhuji na zvláštní ocenění děkana.

V Praze dne 12. června 2018
Martin Mareš
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