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Student se ve své diplomové práci zabývá konstrukcí nového doménově-specifického jazyka 
(DSL) pro popis real-time systémů v rámci platformy MPS (Meta-Programming System). 
Práce měla dva cíle: (i) navrhnout rozšíření jazyka Java, které by abstrahovalo důležité 
koncepty Real-time Specification for Java (RTSJ) a umožnilo jednodušší konstrukci real-time 
systémů; (ii) ověřit možnosti MPS jako platformy pro realizaci DSL jazyků zahrnující 
různorodé aspekty - abstraktní, konkrétní syntaxe jazyka, generování kódu, integrace v IDE,  
statická analýza dataflow. 
 
Vlastní řešení podrobně diskutuje RTSJ koncepty a navrhuje jednotlivé konstrukce DSL, které 
umožňují nadefinovat statickou strukturu aplikace a dále manipulovat s vlákny a 
paměťovými typy. Dále se autor věnuje analýze typických vzorů kódu, které se v rámci 
implementace RTSJ systému používají a jsou popsány v dostupné literatuře (modes, wedge 
thread, thread communication channels), a navrhuje jejich realizaci.  Vlastní implementaci 
nad platformou MPS zvládl autor velmi kvalitně, i přesto, že platforma není dostatečně 
zdokumentovaná a stále se vyvíjí. Použitelnost jazyka autor demonstruje na jednoduché 
case-study implementující výrobní linku. Závěrem práce autor objektivně hodnotí zkušenost 
s MPS platformou a identifikuje její slabá místa. 
 
Na práci bych nejvíce ocenil: 

- Autor se snažil naimplementovat všechny vlastnosti, které jsou důležité pro 
použitelnost navrhnutého jazyka – od doplňování syntaxe, šablon kódu, typového 
systému, až po statickou analýzu dataflow, která umožňuje detekovat nekompatibilní 
přiřazení mezi paměťovými typy. 

- Autor se aktivně zapojoval do vývoje MPS. 
 
V čem naopak vidím nedostatky práce: 

- I přes zvýšené úsilí text stále obsahuje jazykové nesrovnalosti, které snižují jeho 
čitelnost. 
 

Ve výsledku hodnotím práci jako kvalitní a úspěšnou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
V Praze, dne 16. 1. 2012      Michal Malohlava 
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