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Posudok dizertaènej práeIng. Petr ZemekOne-sided Random Context GrammarPredkladaná dizertaèná práe je venovaná problematike ¹peiálneho typu kontexto-výh gramatík. Konkrétne, predmetom práe je de�níia a skúmanie vlastností kontex-tovýh gramatík, u ktorýh pri odvodzovaní slova skúmame samostatne µavý a pravýkontext. V danom kontexte si pritom v¹ímame nie jeho kompletnú ¹truktúru, ale len prí-tomnos» resp. neprítomnos» urèenýh neterminálnyh symbolov. Jedná sa o roz¹írenieu¾ predtým skúmanýh gramatík, ktoré nerozli¹ovali medzi µavým a pravým kontextom.Pre takto de�nované gramatiky skúma autor ih generatívnu silu, mo¾nos» prepisu donormálnej formy mo¾nos» redukie veµkosti gramatiky a vplyv r�znyh obmedzení (typodvodenia, ¹pei�káia len povolenýh resp. nepovolenýh symbolov) na generatívnu silugramatík.Téma dizertaènej práe zodpovedá oboru dizertáie a je aktuálna z pohµadu súèas-ného výzkumu v oblasti informatiky. V¹etky prezentované výsledky sú originálne a nadobrej tehnikej úrovni. Výsledky boli dosiahnuté pou¾itím ¹tandartnýh tehník po-u¾ívanýh v teórii formálnyh jazykov. Výsledky boli publikované na medzinárodnýhkonfereniáh, v impaktovanýh èasopisoh a sú zahrnuté aj do monogra�e publikovanejv roku 2014 (viï prilo¾ené materiály).Silnou stránkou predkladanej práe je jej rozsah a tehniká kvalita. Výsledky súprezentované prehµadne a vhodne ilustrované príkladmi. Oeòujem, ¾e autor sa systema-tiky venoval jednej téme a problematiku skúmal z r�znýh aspektov. Práa tak posky-tuje veµmi komplexný obraz o vlastnostiah skúmaného typu gramatík. Poèet publikáiíautora vysoko prevy¹uje ¹tandartné po¾iadavky kladené na dizertaènú práu. Slab¹oustránkou predkladanej práe je podµa m�jho názoru motiváia. Autor práe sa proble-matike motiváie venuje veµmi podrobne v úvode práe a v závereènej kapitole. V¹etkynavrhované aplikáie sú ale v rovine úvah o mo¾nom vyu¾ití.Celkové hodnotenieObsahový prínos dizertaènej práe hodnotím kladne, prezentované výsledky sú origi-nálne a netriviálne. Výsledky sú prezentované na vysokej úrovni, a to ako po odbornej,tak aj po jazykovej a pedagogikej stránke. Predkladaná práa dokladá, ¾e Ing. Zemekje praovníkom s vedekou erudíiou.



Celkove predkladaná dizertaèná práa zodpovedá obene uznávaným po¾iadavkomk udeleniu akademikého titulu a doporuèujem ju k obhajobe.
V Brne, 14.7.2014 Ivana Èerná


