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

 

Posuzovaná práce je již nejméně pátou diplomovou prací na téma přívětivých gramatik, nemluvě o jedné práci bakalářské, 
jedné disertační, a nejméně třech článcích ve vědecké literatuře. Pro posouzení této práce je tedy rozhodující především přidaná 
hodnota v porovnání s předchozími pracemi. Vzhledem k tomu, že samotný algoritmus analýzy byl definován již v první ze 
zmíněných prací, přidaná hodnota může spočívat především v tom, jakým způsobem je syntaktický analyzátor napojen na své okolí. 
V posuzované práci jde především o integraci s lexikálním analyzátorem a podporu pro sémantickou analýzu.  

Lexikální analyzátor je generován spolu se syntaktickým a v jednodušších případech je jeho použití snadné, pro složitější 
jazyky je však pravděpodobně nepoužitelný, neboť nedovoluje uživatelsky definovat formáty řetězcových konstant nebo komentářů. 
Podpora sémantické analýzy naopak existuje v dostatečně obecné podobě, neboť dovoluje zavolat libovolnou uživatelskou funkci v 
libovolném místě gramatiky, postrádá však jakýkoliv komfort a především bezpečnostní prvky, neboť veškerou komunikaci mezi 
jednotlivými uživatelskými funkcemi si musí zajistit uživatel sám, bez jakékoliv vazby na gramatiku. Takový přístup k sémantické 
analýze je možno hodnotit jako extrémně primitivní i ve srovnání s čtyřicet let starým nástrojem yacc/bison. Spolu s nerozšiřitelností 
lexikálního analyzátoru to znamená, že posuzovaný generátor analyzátorů není reálně použitelný pro konstrukci překladačů a je 
aplikovatelný pouze pro učebnicové úlohy typu kalkulačka (vzhledem k exotičnosti metody přívětivé analýzy však využití ve výuce 
nelze očekávat). Dosažení komfortu a typové kontroly srovnatelné s atributovými gramatikami nebo např. systémem antlr sice nelze 
očekávat v rámci jedné diplomové práce, chybou ovšem je, že autor tento problém zřejmě vůbec nezpozoroval a nijak jej v práci 
nediskutoval, pouze nepříliš podrobně popsal zvolené řešení v uživatelské dokumentaci. To pravděpodobně ukazuje na to, že autor 
nemá vlastní zkušenosti s implementací syntaktických analyzátorů, což je pro řešení daného tématu podstatný handicap. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v té části, kde autor mohl ukázat originalitu a schopnost řešit netriviální problémy, je práce 
řešena minimalistickým způsobem. Zbývá tedy zhodnotit implementaci samotného generátoru, tj. postup podle dávno publikovaného 
algoritmu v němž zůstává k vyřešení formát vstupu, princip reprezentace v generovaném zdrojovém kódu a jeho programátorské 
rozhraní. To dohromady představuje problém spíše na dolní hranici složitosti obvyklé u diplomových prací. I zde lze v předložené 
implamentaci najít minimalistické prvky - např. v definici gramatiky musí uživatel předem deklarovat všechny použité symboly včetně 
neterminálů a přesto je pak musí při použití odlišovat čtyřmi druhy závorek - to lze opět hodnotit jako komfort překonaný již v roce 
1970. I v programátorském rozhraní lze najít sporné prvky související především s efektivitou, např. se zdá, že analyzátor průběžně 
ukládá text všech významných lexikálních elementů a spotřebovaný prostor uvolňuje až po skončení analýzy. Na druhé straně je 
možné autora pochválit za použití moderních konstrukcí jazyka C++ a celkovou čistotu kódu jak samotného generátoru, tak 
vygenerovaného analyzátoru. 

Textová část práce je nadprůměrně rozsáhlá a svou strukturou, formou i jazykem patří k lepším pracem, vytknout lze 
detaily jako např. použití příliš nízkoúrovňového jazyka C++ k popisu algoritmů generátoru namísto obvyklého pseudo-Pascalu. 
Analýza a diskuse je velmi podrobná, týká se ovšem pouze samotné syntaktické analýzy, zatímco oblasti, ve kterých mohl autor 
přidat něco nad rámec předchozích prací, jsou ignorovány. Zbývá tedy otázka, proč je text práce tak objemný, když popisuje 
převážně problematiku, která byla řešena již v předchozích pracích, ikdyž je nutné přiznat, že se řešený problém mírně liší (delší 
výhledy, jiný výstupní jazyk). Jedno z možných vysvětlení je to, že autor, možná kvůli nedostatku zkušeností z této oblasti, detailně 
vysvětluje i záležitosti, které se v kontextu překladačů považují za triviality. 

Shrnuto: Práce je po věcné stránce řešena minimalistickým způsobem který víceméně vylučuje praktickou použitelnost 
softwarového díla, přestože je jinak plně funkční a zdrojové kódy odpovídají softwarově-inženýrským standardům. Text práce je po 
formální stránce kvalitní avšak zbytečně rozsáhlý, protože popisuje převážně problematiku řešenou v předchozích pracech a naopak 
chybí analýza související s rozhraním na sémantickou analýzu. I přes velké množství práce, které autor věnoval textu, je tak celkový 
výsledek spíše na dolní hranici náročnosti obvyklé u diplomových prací. 

  

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji  / nedoporučuji*   k obhajobě.  

 



 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

 

 

 

 

 

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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 12.8.2016 

  

 

Podpis:** 

 

 

* nehodící se škrtněte (vymažte) 

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