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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   Jedná se o relativně rozsáhlou práci, na které její autor průběžně pracoval. Zadání 
bylo zcela splněno, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   Textová část práce je důkladná, především v kapitole performance evaluation. 
Vygenerovaná dokumentace ze ScalaDoc měla být podle mého názoru doplněna o manuálně 
psaný úvod s abstraktnějším komentářem. Na druhou stranu je potřeba uznat, že podstatnou 
část relevantních informací lze beztak vyčíst z textu práce.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   Překladač podporuje tři verze Javy (6, 7 a 8) a to jak z hlediska vlastního runtime, 
tak z hlediska jazyka, který dokáže kompilovat. Kromě toho lze považovat za nadstandardní i 
rozsah implementace, která překročila zadání jak větší podmnožinou podporovaných OpenMP
direktiv, tak poskytnutím webového rozhraní.

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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