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Práce se zabývá návrhem a implementací softwarového nástroje pro automatický překlad 
jazyka Scala do jazyka JavaScript a jejich interoperabilitu pro použití ve webových 
aplikacích, kde Scala je použita na straně serveru a přeložený kód JavaScriptu na straně 
klienta. 

V první kapitole je probrána motivace pro tuto práci a jasně definovaný seznam cílů. Ve 
druhé kapitole autor seznamuje čtenáře s nezbytným technologickým pozadím a 
vyzdvihuje podstatné detaily obou zmíněných jazyků, přičemž se zaměřuje na pohled 
kompilace staticky typovaných objektových jazyků do prototypového dynamicky 
typovaného JavaScriptu. Popis důležitých aspektů výchozího jazyka Scala je podle mého 
názoru poměrně stručný a zasloužil by více prostoru, zejména přihlédneme-li k faktu, že 
se jedná o poměrně úzce používaný jazyk. Součástí rozboru je i základní přehled 
architektury překladače Scala do Java Bytecode. 

Ve třetí kapitole se nachází analýza problému, diskuse nad možnými řešeními a 
zdůvodnění rozhodnutí, která autor při návrhu překladače a podpůrných knihoven učinil. 
Analýza pokrývá všechny problematické otázky mapování entit obou jazyků. Jedinou 
výtku bych směroval diskusi a zvolenému řešení u problému přetěžování funkcí/metod 
(v kapitole 3.3.4). Autor korektně předkládá dvě rozumná řešení – ohýbání názvů (name 
mangling) a použití obalující funkce (wrapping) – avšak vybrané řešení používající 
obalující funkci může fungovat pouze v případě, že implementace používá prosté 
zobrazení z datových typů jazyka Scala do datových typů JavaScriptu. V kapitole 3.3.5 ale 
autor zmiňuje, že překladač používá typové mapování, kde např. všechny numerické typy 
ve Scale jsou mapovány na typ Number v JavaScriptu. V textu práce tedy není vysvětleno, 

zda případně jak se autor s tímto problémem vypořádal. 

Kapitola čtvrtá rozebírá důležité implementační detaily týkající se programátorského 
rozhraní, zásuvného modulu překladače jazyka Scala a knihovny pro běhovou podporu 
na straně klienta. Autor zde rovněž rozebírá integraci projektu Swat do existujících 
frameworků a postup kompilace celého projektu. Drobnou poznámku bych si dovolil 
k obrázku 4.4 na straně 42, který zachycuje postup volání jednotlivých metod a HTTP 
požadavků při provádění RPC. Obrázek naznačuje, že vzdálené volání metody je na 
straně klienta blokující, což je v případě nasazení JavaScriptu v prohlížeči nepoužitelné. 

V poslední kapitole jsou shrnuty přínosy práce a její porovnání s existujícími pracemi. 
Dále zde autor nastiňuje další možné a plánované rozšíření projektu. Přehled podobných 
prací by bylo vhodnější umístit na začátek práce, kde je probrána motivace a úvod do 
problematiky. 

Text práce je napsán v anglickém jazyce. Gramatická i stylistická část je velmi zdařilá, 
objevují se převážně drobné chyby, které nerodilý mluvčí snadno přehlédne. Autor volí 
stručnou a výstižnou formu, díky které je práce kratší, ale zároveň dobře srozumitelná. 



V implementační části student prokázal hlubokou znalost obou použitých 
programovacích jazyků, tak i znalost principů překladačů. Práce se jeví jako funkční a 
stabilní. 

Autor zcela splnil zadání a korektně se vypořádal se všemi dílčími problémy. Práci 
považuji za zdařilou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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