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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář       This was an ambitious and somewhat challenging project.  George's goal 
was to compare the performance of safe and unsafe languages by writing a compiler for a 
simple safe language and comparing its performance to C++.   I think George was quite 
successful in his compiler implementation.   The performance analysis turned out to be 
fairly difficult, both because LLVM is complex and because instruction-level performance 
analysis is not easy.  In the end I think George was mostly able to explain the performance 
differences he observed.  His measurements indicate that that safety checks are often 
extremely cheap in practice, which is a nice surprise.

Textová část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace

Komentář   Writing this thesis text took a lot of time and effort and many iterations.  I think 
the final text is reasonably easy to read.  The performance analysis in the text is fairly 
thorough, and I think George's proposed future improvements are interesting, especially the
value range propagation idea.  The user documentation for George's G language in the 
Appendix is a bit thin: it documents the standard library, but to learn about language 
constructs the user must read the context-free grammar.
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Implementační část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace

Komentář      George's compiler seems to work quite well.  He has an extensive set of unit 
tests, which help give me confidence in his implementation.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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