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Posudek vypracoval vedoucí bakalářské práce RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj. 
 
Autor předkládané práce na svém projektu pracoval od začátku systematicky a svědomitě, jednotlivé 
úkoly specifikované v zadání splnil v předstihu. Jeho aplikace je funkční a její chování odpovídá 
popisu v tištěné části práce.   
 
Podstatným požadavkem na aplikaci byla možnost uživatelsky co nejpohodlnější transformace 
zadaného konečného automatu na obrázek jeho stavového diagramu a následná integrace obrázku do 

kódu v TEXu. Autor proto usiloval o spojení do jednoho celku několika původně nesouvisejících 
aplikací, jmenovitě programu pro tvorbu diagramů Graphviz, knihovny TikZ pro kreslení vektorové 

grafiky v TEXu a vlastního autorského konzolového prostředí s vlastním jednoduchým jazykem 
JASL implementujícím manipulaci s konečnými automaty. 
   
Použitá aplikace Graphviz je populární také díky svému internímu a dobře propracovanému jazyku 
dot, kterým lze mnohdy efektivně  ovládat vzhled generovaného obrázku. Během psaní bakalářské 
práce však vyšlo najevo, že akce Graphviz-u při škálování výstupního obrázku v jazyku dot nejsou 
pokaždé programově ovladatelné a že ani nejsou dostatečně dokumentované.  Další překážkou hladké 
transformace automatů na obrázky se stala poměrně omezená množina prostředků knihovny TikZ  
pro specifikaci křivých čar. 
Autor se tedy musel vypořádat s tím, že dvě velmi rozšířené a ve svých oblastech běžně nasazované 
aplikace je překvapivě obtížné sjednotit ve funkční celek, ačkoli vlastně řeší podobnou problematiku. 
Se zavedením zjednodušujícího mechanizmu, který výsledné pozice uzlů v diagramu specifikuje 
pomocí méně přehledných a hůře editovatelných absolutních hodnot, se autorovi podařilo v jisté míře 
uvedené překážky překonat. Myslím si však, že se o tom mohl autor rozepsat podrobněji, například 
není zřejmé, jak může uživatel ovliňovat neadekvátně velké obrazy stavů automatu (str. 36 a 43) 
nebo jak a zda může přímo ovlivňovat či doplňovat další aspekty obrázku, umístění popisků, vzhled 
šipek a uzlů atd.  
 
V kapitole 6, Examples of usage, practice, problems of testing, bych určitě uvítal větší množství 
příkladů zřetelně předvádějících jednak aktuální možnosti využití autorovy aplikace a také její 
omezení s ohledem na problémy zmíněné výše. 
      
Celkově je tištěná část práce provedena poměrně pečlivě a přehledně, zachycuje většinu důležitých 
aspektů implementace.  Autor text práce napsal anglicky a jeho angličtina je na přijatelné technické 
úrovni kromě občasných mírných jazykových prohřešků („we can get, whether“ na str. 42, „see on 
figure “  na str. 50 aj.).    
 
Domnívám se sice, že téma zobrazování přechodových diagramů  mohl autor pojednat a možná i 
implementovat ve větší šíři, kromě toho však oceňuji, že autor pracoval se smyslem pro detail a svou 
aplikaci řádně budoval s důrazem na její funkčnost. Celkový dojem z práce mám proto dobrý, je znát, 
že autor dlouhodobě usiluje o solidní výkon.  
 
Předloženou  bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: B  Velmi dobře. 
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