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Pfedmetem prace je navrh a implementace pfekladace jazyka CTL. Tento jazyk je urcen pro

fizeni transformaci rozsahlych souboru dat, z hlediska struktury, typovych konstrukci a dostupnych

operaci se vsak v podstate jedna o univerzalni programovacl jazyk. Cilovym jazykem je Java, vedle

pfekladu je zde i moznost interpretace na urovni mezikodu. Krome pfekladace jsou soucasti prace i

upravy samotneho jazyka CTL spocivajici pfedevsim ve zpfisneni typovych pravidel.

Text prace zacina popisem prostfedi CloverETL a jazyka CTL, tyto casti jsou ovsem

pfi rozsahu cca 25 stran zbytecne dlouhe pro pochopeni zbytku textu (k tomu ctenaf skutecne

nepotfebuje znat format literalu typu datum) a zaroveii pfilis kratke, pokud by mely slouzit jako

podklad pro tvorbu pfekladace (k tomu by byl napr. uvedeny popis operatoru pfilis strucny).

Dalsi kapitola popisuje zmeny provedene v jazyce, a to vcelku pfimefenym zpusobem. Neni

ovsem jasne, zda tyto zmeny byly motivovany zkusenostmi uzivatelu jazyka nebo pouze intuici jeho

im.pl ementatoru.

Hlavnl casti textu jsou kapitoly o navrhu a implementaci pfekladace., ktere jsou vcelku

spravne cleneny, jejich celko^ rozsah 17 stran ovsem neodpovida slozitosti problematiky — chybi

pfedevsim popis datovych struktur pfekladace a zejmena pouziteho mezikodu. Pod pojmem AST

(abstract syntax tree), ktery je v textu pouzivan, si Ize pfedstavit fadu variant, zvlaste pak v situaci,

kdy je tato vnitfni forma v prubehu zpracovani postupne upravovana.

Zbyle kapitoly prace popisuji knihovny a interpretovany rezim a jsou vzhledem kmalemu

objemu zanedbatelne.

Jak jiz bylo zmineno, text trpi nevyvazenosti z hlediska stupne podrobnosti, zatirnco nektere

detaily jsou popsany velmi precizne, jina dulezite temata jsou popsana nedostatecne. Uroven



anglictiny je pouze tesne nad hranici srozurnitelnosti, za zminku tez stoji skutecnost, ze v celem

textu neni jediny obrazek.

Pfilozeny software je funkcni a jeho dokumentace je s ohledem najeho ucel primefena.

Problemem je identifikace casti, ktere jsou dilem autora: V textu neni nijak jednoznacne

V}fmezeno; ktere casti implementace jsou autorovym dilem a ktere byly pfejaty, pfestoze z kontextu

je zrejme, ze autoruv kod musi spolupracovat se zbylymi castmi systemu. Prilozene CD obsahuje

zdrojove text}' celeho systemu, clenene podle logickych modulu a nikoliv podle autorstvi - soude

podle komentafu vkodu, autorovi prace Ize pfipsat cca 12 000 fadek (z celkovych cca 180 000).

Toto mnozstvi je spise na dolni hranici objemu, ktery by se u dila tohoto typu dal ocekavat,

vzhledem k narocnosti tematu je to vsak objem pro diplomovou praci pfimefeny.

Zakladni cile prace byly dosazeny, pficemz objem a narocnost techto cilu odpovidaji

obvyklym narokum na diplomove prace. I pfes vyse uvedene nedostatky textu prace tedy doporucuji

tuto praci k obhajobe. Doporucuji vsak; aby autor pfi prezentaci lepe ^jasnil., ktere casti (z hlediska

architektury pfekladace) jsou jeho dilem, ktere upravil z pfedchozich implementaci a ktere pfevzal

bez vyznamnejsich uprav.
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