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Průběh obhajoby:
Uchazeč shrnul výsledky své diplomové práce. Pojednal o převodu celočíselných omezení na
reprezentaci v DNF, o zlomových funkcích a dalších intervalových funkcích. Zmínil problém hledání
minimálních pokrytí k-intervalových funkcí. Shrnul vlastní výsledky týkající se návrhu několika
nových aproximačních algoritmů. Vedoucí shrnul své hodnocení, práce neobsahuje zásadní výsledky,
ale jako soubor malých výsledků je práce obstojná. Oponent uvedl, že práce navazuje na předchozí
diplomovou práci a článek, jedná se v podstatě o přímočaré pokračování a zjednodušení již
existujících výsledků, konstatoval, že přístup uchazeče není příliš originální a invence je malá, uvedl,
že práce neobsahuje vážné chyby a text práce zhodnotil jako obstojný. Oponent uvedl vážnější
připomínku, a sice že práci považuje za neúplnou, práce uvádí, že algoritmy jsou polynomiální, ale
analýza časové složitosti chybí, oponent rovněž postrádá diskuzi, proč byly studovány pouze
lexikografická uspořádání binárních čísel a nebyly diskutovány alternativy. Dále oponent zmínil, že
jeden z navržených algoritmů je ve skutečnosti horší než předchozí algoritmus, který uchazeč sám
cituje. Celkově ale oponent práci ohodnotil jako splňující požadavky na diplomovou práci. Uchazeč
se vyjádřil k připomínkám oponenta a v následující diskusi zodpověděl dotazy z posudku. Padl dotaz
na alternativní upořádání než je studované lexikografické. Na dotaz, jak konkrétně jsou jeho výsledky
aplikovatelné v hardwarové verifikaci, kterou jako možnou aplikaci v práci zmiňuje, student
odpověděl, že se zatím jedná čistě o teoretický přínos.
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