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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   Autor práce se setkal v praxi s jazykem Scheme. Motivací pro tuto práci byla snaha 
zrychlit stávající kód v jazyku Scheme překladem do C/C++, pro který existuje celá řada kvalitních 
překladačů generujících rychlý kód. Výsledek bohužel ne úplně dostál očekáváním, protože se 
mezitím objevil velmi kvalitní překladač pro jazyk Scheme pojmenovaný Stalin, jehož překonání je 
nad síly stávající implemntace. Nicméně autor při analýze zjistil, že bude potřebovat nějaký dostatečně 
silný nástroj pro popis sémantiky jazyka Scheme. Zvolil proto lambda kalkulus a zbytek práce je 
založen na práci s ním. Pro analýzu grafu toku řízení a analýzu prostředí pak autor vymyslel několik 
vlastních algoritmů včetně vlastního názvosloví. Práce je teoreticky extrémně náročná a je vhodná jen 
pro znalce překladačů a lambda kalkulu. Výsledný překladač zvládá téměř celý vstupní jazyk, přesto 
některé části chybí. Extrémní teoretická náročnost vyvážila nedostatky v implementaci. 
 
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   Práce je relativně těžko čitelná, pokud nejste odborníci na překladače a lambda kalkulus 
zároveň, což je nejspíše jen pár lidí na planetě. Analytická část je výborná, trochu nenápadně působí 
kapitola implementace, kde je občas obtížné vidět přechod mezi teoretickým popisem pomocí lamda 
kalkulu a následně generovaným kódem v C. 
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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   Výsledný překladač má celou řadu nedostatků popsaných v závěru práce. Většina z nich je 
nejspíše snadno odstranitelná, ale zřejmě už nezbýval čas. Na druhou stranu autor implementoval 
některá běžně používaná rozšíření. Hlavičkové i zdrojové soubory jsou dobře komentované. Při 
porovnání s ostatními implementacemi, zejména překladačem Stalin, výsledný překladač nedopadl 
nejlépe. Je zřejmé, že v implementaci jsou ještě rezervy. 
 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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