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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 

 

Diplomová práca sa venuje teórii pre podporu automatického odvodzovania typov a úpravy výrazov na typovo správne pomocou 
vkladania vhodných transformačných funkcií do (funkcionálneho) kódu v situácii, keď kód obsahuje čisté a monadické časti. Základ 
práce je úprava algoritmu W pre kontrolu a odvodzovanie typov v rámci Hindey-Milnerovho typového systému. Súčasťou práce je 
prototypová implementácia navrhnutého algoritmu do Utrecht Haskell Compiler (UHC). Práca je anglicky. 

 

Pri práci s monádami musí v súčasných systémoch programátor explicitne vkladať transformačné funkcie (tzv. liftovať, zdvihnúť), 
aby si typy argumentov a výsledkov odpovedali, konkrétne časti čistého (tj. nemonadického) kódu sa zdvihnú do monadického 
kontextu. V rámci práce bola vyvinutá metoda, ktorá dovoľuje automatické doplňovanie transformačných funkcií. 

 

Práca obsahuje popis jednoduchého funkcionálneho jazyka, s ktorým sa pracuje, a pravidlá pre jeho typovanie. Je uvedený 
základný algoritmus W (pod týmto menom používaný v literatúre) pre odvodzovanie typu výrazu. V druhej kapitole sú stručne 
vysvetlené monády, problém typovania, ukázané možné problémy pri príliš obecnom prístupe a následne zavedené omedzenia. 
V tretej kapitole je ukázaný priamočiary prístup a vysvetlená neho nedokonalosť. Je ukázaná NP-úplnosť problému vkladania 
transformačných funkcií a zavedený rozšírený unifikačný algoritmus. V štvrtej kapitole je jadro práce, a to vlastný algoritmus pre 
určenie typov a spočítanie upraveného výrazu. Popis je v niekoľkých krokoch riešiacich rozne aspekty problému. Súbežne sa tu 
vysvetľujú úpravy algoritmu W a úpravy v ňom používaného unifikačného algoritmu a zdovodňuje správnosť transformácie. 
Zavedený formalizmus prevádza úlohu na úlohu riešenia lineárnych diofantických rovníc. Ich riešenie, ak existuje, určuje, kam sa 
majú vložiť transformačné funkcie a koľko ich bude. Piata kapitola je venovaná vzťahu a problémom s typovými triedami, ktoré sú 
prakticky používané rozšírenie základného Hindley-Milnerovho systému. Šiesta kapitola popisuje aplikatívne funktory, 
implementované v knižnici Haskellu, ktoré sa dajú použiť na definovanie niektorých liftovacích funkcií. Siedma kapitola popisuje, čo 
sa pridalo do UHC a záver zhrňuje.  

 

Práca je pomerne stručná až hutná a predpokladá znalosti použitých techník. Vysvetľovanie sa sústreďuje na popis algoritmu 
a súvislosti, kontext a pod. mohli byť rozobrané trochu podrobnejšie. Upravený algoritmus dokáže spracovať kód s jednou monádou.  

Celkovo je práca čitateľná jazykovo aj matematicky, je v nej pár preklepov, vysvetlenie funkcie join na s. 5 je divné. 

 

Práca je teoreticky prínosná, navrhnutý algoritmus je netriviálny a sú popísané jeho  hranice.  

 

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji    k obhajobě.  
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Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 

 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
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* nehodící se škrtněte (vymažte) 

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 

 


