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Cíl práce, postup řešení: 
Cílem posuzované bakalářské práce bylo navrhnout a naimplementovat nástroje pro generování 
diagramů konečných automatů ve formátu založeném na jazyku TikZ, který slouží pro reprezentaci 
vektorové grafiky pomocí geometrického/algebraického popisu a používá se pro tvorbu obrázků v 
TeXu. Práce vycházela z knihovny JAutomata pro operace s konečnými automaty. Tato knihovna byla 
naprogramována autorem v rámci softwarového projektu. Pro převod struktury konečného automatu 
do diagramu byl použit program Graphviz, který provádí vykreslení grafů zadaných ve formátu DOT. 
Pro snadné zpřístupnění funkcionality autor také navrhnul skriptovací jazyk JASL (Java Automata 
Syntax Language). 
 
Hodnocení zvoleného postupu a výsledků: 
Navržené a implementované řešení pro tvorbu diagramů konečných automatů je funkční, nenabízí ale 
příliš možností pro uživatele. Výstup programu Graphviz je dosti přímočaře přetransformován do 
TikZ kódu, s použitím absolutních souřadnic. Výsledný vzhled lze ovlivnit pouze volbou jednoho ze 
čtyř hlavních layout enginů v Graphviz, přičemž autor doporučuje použití jen jednoho z nich (dot 
layout), neboť dává nejlepší výsledky. Vzhledem k tomu, že zadání požadovalo „implementovat 
nástroje, které umožní uživateli programově spravovat a modifikovat vzhled generovaných diagramů“, 
považuji toto za nedostatek práce. 
 Knihovna JAutomata poskytuje bohatou funkcionalitu. Na druhou stranu, mnohé knihovny tohoto 
typu existují (např. http://www.brics.dk/automaton/index.html nebo http://jautomata.sourceforge.net/). 
Autor se o těchto knihovnách nezmiňuje. Není zřejmé, zda motivací pro vytvoření vlastní knihovny 
byl nějaký nedostatek existujících knihoven, či zda vznikla jen na základě autorova zájmu o 
problematiku. 
 Skriptovací jazyk JASL zpřístupňující operace s automaty a generování jejich vizualizace 
považuji za dobře navržený. Práce uživatele je tímto velmi usnadněna. 
 Z praktického hlediska mohou být výsledky práce velmi dobře použitelné při návrhu a testování 
konečných automatů a regulárních výrazů nebo v akademickém prostředí při přípravě materiálů (texty, 
příklady) zaměřených na konečné automaty. 
 
Text práce, formální náležitosti: 
Z hlediska obsahu mám připomínku zejména k vyhodnocení použitelnosti implementace. V šesté 
kapitole jsou uvedené příklady a postřehy z testování, chybí ale důkladnější a systematičtější analýza 
kvality výstupních diagramů provedená na větší množině automatů různých velikostí. V ostatních 
kapitolách je poskytnuto dostatek informací, často se ale mísí faktické údaje s popisem komplikací při 
vývoji. Struktura by byla přehlednější, pokud by tyto dvě kategorie informací byly od sebe striktněji 
oddělené do podsekcí. 
 Práce je napsaná v anglickém jazyce. Text byl patrně důkladně kontrolován, nejsou v něm téměř 
žádné gramatické chyby nebo překlepy (výjimkou je $\Sigma2$ místo $\Sigma_2$ na str. 19 nebo 
chybějící modrý „coloring“ u funkcí toTexTable a getTikz na str. 21 a 30). Po jazykové stránce bych 
v některých případech vytknul chybný nebo nevhodný slovosled. Srozumitelnost textu je ale celkově 
dobrá, jen občas je výklad pojmů komplikovaný nebo naopak je použit nedůsledný či vágní způsob 
popisu (např. „JASL does not use ″ ″ to define strings“ na str. 23 nebo „disjoint list“ namísto „list of 
distinct elements“ na str. 17). 
 
Otázky k obhajobě: 
Popište limity automatického generování diagramů konečných automatů pomocí navržené metody. Do 
jaké míry závisí přehlednost výsledku na počtu stavů, přechodů a (ne)rovinnosti grafu? Jaké další 
automatické nebo uživatelem řízené metody by mohly vylepšit nevyhovující výstupy?  

http://www.brics.dk/automaton/index.html
http://jautomata.sourceforge.net/


 
Závěr: 
Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou 
C – dobře. 
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