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Diplomová práce studenta Michala Souchy se zabývá problematikou testovacích sekvencí 

automatů s konečným počtem stavů. Testovací metodou se kontroluje, zda se testovaný automat 

shoduje se svou specifikací. Testovací metoda tvoří tak základní krok tzv. aktivního, ale i 

pasivního, učení se automatům.  

 

Od 60. let vznikla řada metod, ale problematika je stále velmi aktivní. Vzhledem k její šíři, jsem 

studentovi poradil se zaměřit pouze na vytvoření unifikovaného přehledu metod a jejich 

základních vlastností. Student vytvořil nejen přehled, ale i navrhl vylepšenou variantu moderních 

metod. Práce by si zasloužila algoritmy doplnit rigorózními formálními důkazy. Ty by však 

zvětšily rozsah diplomové práce a úsilí studenta na neúnosnou míru. Proto jako vedoucí práce 

jsem studentovi poradil vytvořit pouze ideové skicy důkazů. Práce je doplněna i implementací 

vybraných metod a jejich experimentálnímu porovnání. Koreknost metod je tak ověřena pouze 

experimentálně. Provedená diskuse metod však nenasvědčuje, že by prezentované metody v sobě 

skrývaly hrubou chybu.  

 

Těžiště diplomové práce spočívá v unifikované prezentaci metod, které byly navrženy a 

referencovány ve více jak 140 publikacích. Text je napsán v angličtině. K jeho přečtení je v řadě 

případů potřeba znát obsah původních publikací, který však komunita odborníků působících 

v této doméně typicky zná. Pro nováčka mohou být proto některé partie textu téměř nečitelné, i 

když je student Soucha doplnil názornými ukázkovými obrázky. Podrobnější rozbor metod by 

vedl k neúměrnému rozsahu práce, která i tak má 91 stran. Její rozsah jsem studentovi nijak 

neomezoval a ani jsem si to nepřál. Práce má velmi pěknou grafickou úpravu. 

 

Předpokládám, že rigorózním důkazům se student bude věnovat v rámci svého PhD studia na The 

University of Sheffield ve Velké Británii. Se skupinou Prof. Holcombeho a Dr. Bogdanova 

student čile komunikoval a získal tak řadu klíčových podnětů pro svou práci. Jeho práce určitě 

patří určitě mezi nadstandardní práce velmi dobrých studentů. Byl jsem potěšen, že se našel 

student, který se nebojí v rámci své diplomové práce řešit takto složitou tématiku, kdy je potřeba 

se soustředit na každou řádku textu své práce. Student pracuje velmi samostatně způsobem, ze 

kterého by si mohla vzít vzor řada PhD studentů. 

 

Do případné diskuse bych navrhoval následující témata: 

1. Jaký postup by student navrhl pro pokračování prací? 

2. Jaký vztah mají prezentované metody k aktivnímu či pasívnímu učení se automatům? 

 

Vzhledem k výše uvedeným bodům a k celkovému přístupu diplomanta k řešení úkolů diplomové 

práce si ji dovoluji ocenit známkou 
 

    Výborně (A). 
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