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V posuzované diplomové práci implementoval její autor překlad programů napsaných v jazyce 

Scala do JavaScriptu. Implementace je navržená tak, že rozšiřuje standardní překladač jazyka Scala, 

aby navíc k Java bytecodu produkoval i JavaScriptový kód. Součástí práce je však nejen toto rozšíření, 

ale též implementace všeho potřebného pro to, aby pomocí autorova nástroje bylo možno v jazyce 

Scala vytvářet plnohodnotné webové aplikace běžící na straně klienta – v práci je tedy mimo jiné 

obsaženo i běhového prostředí Scaly v JavaScriptu a s tím související reimplementace částí 

standardních Scala a Java knihoven. Součástí práce je též implementace RPC volání v JavaScriptu, 

které umožňuje v rámci jedné aplikace transparentně přecházet mezi kódem běžícím na straně 

klienta a na straně serveru, a tedy přináší možnost kompletní webovou aplikaci vytvořit pouze 

v jednom programovacím jazyce a prostředí (tj. ve Scale). 

Na práci bych zvláště ocenil, že se nejedná „jen“ o nějakou prototypovou implementaci, ale že 

autor vytvořil plně fungující produkt na úrovni komerčního řešení. Toho autor dosáhl velmi 

zevrubnou analýzou programového prostředí jazyka Scala i potřeb webových aplikací běžících ve 

webovém prohlížeči. To se mimo jiné odráží i v tom, že autorova práce v mnoha ohledech předčí i 

konkurenční řešení, které vzniklo přímo ve Scala komunitě až po započetí implementace hodnocené 

diplomové práce. 

Nejen implementační část ale i část textová je v hodnocené práci velice dobře provedena. Text 

práce je psán v anglickém jazyce a jeho kvalita odpovídá očekávanému standardu. Po obsahové 

stránce text sice stručně, ale velice výstižně popisuje všechny problémy a jejich řešení v analytické 

části, a tedy plně odpovídá požadavkům diplomové práce. Stejně jako u analýzy, tak ani k vývojové 

dokumentaci a uživatelské dokumentaci nemám žádné výhrady. 

Celkově práci hodnotím jako výbornou, a doporučuji, aby byla přijata jako diplomová, a byla 

připuštěna k obhajobě. 
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