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

 

Práce náleží k širokému okruhu projektů, pokoušejících se oživit myšlenku funkcionálního programování a vyřešit tak určitou 
bezradnost klasického, tedy procedurálního programování vůči novým výzvám ve vývoji software. V případě této práce jde o 
vytvoření funkcionálního jazyka, v němž by bylo možno programovat i komponenty operačních systémů a dalších nízkoúrovňových 
aplikací. Cílem pak je vytvoření překladače takového jazyka, který by emitoval efektivní strojový kód pro danou platformu. Efektivita 
je přitom dosažena jednak vhodným návrhem jazyka, vhodným způsobem transformace na procedurální reprezentaci a použitím 
existujícího optimalizátoru (LLVM) v závěrečné fázi generátoru. 

Funkcionální programování má za sebou několik desetiletí vývoje včetně velmi důkladných teoretických základů. Text této práce tyto 
základy poměrně důkladně probírá, některé z nich trochu zbytečně, neboť jsou jen nevyužitou alternativou. Autorův příspěvek pak 
začíná v sekci 3 popisující nový jazyk a problémy spojené s aplikací funkcionálního programování na stavový charakter hardware a 
spolupracujících softwarových komponent. Dalším řešeným problémem je eliminace garbage collectingu všude, kde je to možné, a 
pochopitelně samotná problematika generování instrukcí z funkcionálního programu. Zajímavým vedlejším produktem je datová 
struktura pro skladování termů, která by mohla mít využití i mimo prostředí funkcionálních jazyků. 

Klíčová kapitola 3 má charakter sbírky zajímavých problémů a jejich řešení - to může být zajímavé pro pokročilé čtenáře, pro ostatní 
je ale obtížné z textu extrahovat informace o celkové architektuře systému a jeho základních vlastnostech. Dokonce i samotný 
navrhovaný jazyk je zde prezentován jen na příkladech a referenční informace musí čtenář hledat v gramatice jazyka, tj. ve 
zdrojových kódech parseru. Vzhledem k malé velikosti a experimentálnímu charakteru jazyka je takový přístup tolerovatelný, ale 
rozhodně není pro diplomovou práci ideální. 

Na druhé straně je text práce psán dobrou angličtinou, s jednoznačným vyjadřováním, matematickou přesností, pečlivou typografií a 
doplněn rozsáhlou bibliografií - autor tedy možná zatím neumí napsat všeobecně srozumitelnou monografii, ale ve světě vědeckých 
publikací se rozhodně neztratí. 

Předložený software je funkční a generovaný kód je na první pohled překvapivě efektivní, ikdyž není úplně jasné, jaký podíl na tom 
má autor práce a jaký optimalizace v použitém back-endu LLVM. Jisté však je, že naivním přístupem by takto efektivního kódu 
nebylo možné dosáhnout bez ohledu na kvality navazujících optimalizátorů.  

Do praktické použitelnosti díla schází především dostatečně rozsáhlé knihovny operátorů, umožňující slibované operace pro přímý 
přístup k hardware, paměti, či jiným softwarovým komponentám. Nezodpovězenou otázkou je pak aplikovatelnost navržených 
postupů v paralelním prostředí.  

Autor tedy stvořil především hračku, která dokáže předvést několik působivých triků, a doplnil ji textem, který pokročilým čtenářům 
prozradí podstatu těchto triků. Ačkoliv text práce neodpovídá přesně tomu, co by mělo v ideální diplomové práci být, je zřejmé, že 
autor je držitelem vzácné kombinace dovedností - orientuje se velmi dobře v problematice funkcionálního programování a zároveň 
mu není cizí ani prostředí operačních systémů a softwarového inženýrství.  

 

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji  / nedoporučuji*   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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