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Diplomová práce se zabývá problematikou programování v prostředí Real-time Java (RTSJ). 
Identifikuje problém zvýšené složitosti programování v RTSJ v porovnání s klasickou Javou, 
zvláště s ohledem na několik typů paměti, nutnost jejich ruční správy a potřebu speciálního 
přístupu k alokaci real-time vláken. Práce nabízí řešení založené na použití vlastního doménově 
specifického jazyka (DSL), který odstíní programátora od některých nízko-úrovňových detailů a 
umožní mu intuitivní práci s koncepty RTSJ.
Součástí práce je konkrétní návrh a implementace tohoto DSL jako rozšíření jazyka Java. Toto 
rozšíření je navrženo s ohledem a důrazem na uživatelskou přívětivost a snadnost použití.
 
Implementace byla provedena v prostředí JetBrains Meta Programming System (MPS). Práce 
je psána anglicky, vhodně systematicky členěna a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Drobná jazyková pochybení v anglickém textu nijak nebrání jeho pochopení.
 
Mezi hlavní přínosy práce řadím identifikaci rizikových míst RTSJ z hlediska snadnosti 
použití programátorem. Navržené řešení tyto slabiny vhodně překlenuje nabízeným DSL a 
programátorovi tím poskytuje intuitivní prostředek pro bezpečné psaní real-time aplikací, aniž by 
jej výrazně omezovalo. Práce příkladně spojuje nedostatky jedné technologie s přednostmi jiné.
Pozornost, která byla věnována statické detekci typových chyb a analýze dataflow, svědčí o 
autorově snaze podpořit bezpečné užívání RTSJ a omezit výskyt defektů v uživatelském kódu. 
Z mého pohledu bylo dosaženo cíle zjednodušit a zpříjemnit práci s RTSJ a umožnit tak její širší 
a bezpečnější používání.
 
Oceňuji, že se autor nezastavil u prvotních návrhů řešení, ale podrobil je zkoušce a přehodnotil 
z hlediska budoucího uživatele.
Rád bych vyzdvihl důkladnou dokumentaci zdrojového kódu a přehlednou strukturu projektu. Je 
nutno ocenit i rychlost, s jakou si autor osvojil práci s MPS. Míru osvojení MPS je možno poznat 
například z využití pokročilých vlastností nástroje, jako je variabilní definice editorů či dodatečné 
rozšiřování abstraktní syntaxe existujícího jazyka pomocí “attributes”.
Kladně hodnotím rovněž fakt, že práce vytváří základ pro případná budoucí rozšíření 
vypracovaného DSL. Jejich možné směry práce nastiňuje.
 
I přesto, že je práce kvalitně a systematicky zpracovaná, měl bych k ní následující připomínky:
 

● Navržený DSL používá převážně přímočaré jazykové konstrukty, které většinou 



odpovídají 1:1 konceptům z RTSJ. Autor se nepouští do definice odvážnějších 
jazykových konstrukcí, které by například podchytily práci s “módy” či eliminovaly 
nutnost ručně ovládat “wedge thread”.

● Autorem zavedený koncept “módu” není doprovázen statickou kontrolou kompatibility 
přechodů mezi těmito módy. 

● Ačkoliv práce může sloužit jako základ pro další rozšíření v budoucnu, nebylo 
prověřeno, zda předložená implementace spolupracuje s dalšími existujícími rozšířeními 
Javy v MPS a zda neklade omezení na rozšíření nová.

● Více času bylo možno věnovat analýze přínosu jednotlivých typů DSL konceptů pro 
dosažení stanovených cílů práce.

 
 
Celkově tuto práci hodnotím velmi pozitivně a doporučuji ji k obhajobě.
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