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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 OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Problematika minimalizace laděného programu by vystačila na disertační práci 

a její řešení na bakalářské úrovni je důkazem odvahy i schopnosti autora zorientovat se 

v náročné problematice. I objem textu přes 70 stran je nadprůměrný a jeho první část je 

náročná i na formální zpracování. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář   Autor se ve formálnějších částech nevyhnul nepřesnostem, např. nesprávné 

použití indexu i v Definici 5. Pochybná je i diskuse porovnávající celé překladače GCC a 

clang s generátory syntaktických analyzátorů ANTLR a DMS. Klíčové části textu jsou však 

prezentovány správně a dávají čtenáři dostatečně přesenou představu o teorii i 

implementaci. Poněkud nedostatečná je uživatelská dokumentace, která kombinuje 

nedostatečně přesné specifikace prerekvizit se zbytečným popisem trivialit, které každý 

potenciální uživatel takového díla musí znát. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Implementace využívá C++ API systémů LLVM, clang a lldb, což je samo o 

sobě potvrzení programátorské zdatnosti autora, navíc jde o implementaci netriviálních 

algoritmů. Jde ovšem pouze o prototyp, jehož hlavním účelem je testování navržené 

metody, a tomu odpovídá i nízká srozumitelnost jeho výstupů. Jedinou vážnou chybou je, 

že odevzdaný software nevyužívá systém cmake, bez kterého je použití knihoven LLVM 

velmi náchylné na drobné odlišnosti ve verzích kterékoliv zúčastněné komponenty. 

Prakticky nepoužitelný je též pomocný skript, který stahuje, rozbaluje a kompiluje 4000 

modulů LLVM bez možnosti zotavení po chybě.  
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