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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   Zadání práce by bez problémů obstálo i jako práce diplomová. Odevzdané 

řešení je funkční a splňuje v tomto smyslu zadání, odevzdané softwarové dílo by po stránce 

objemu i náročnosti také pravděpodobně uspělo i v roli diplomové práce. Přesto by 

odevzdaná práce nemohla obstát jako diplomová vzhledem k nedostatkům v analýze a 

rešerši (viz níže). Jako bakalářská práce dílo zaslouží určitou shovívavost mj. proto, že 

nemalá část znalostí potřebných k řešení tohoto zadání se v bakalářském studiu nevyučuje - 

z tohoto pohledu je už vypsání této práce jako bakalářské poněkud problematické. 
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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   Objem textu odpovídá běžné bakalářské práci, už při porovnání se složitostí 

tématu je však zřejmé, že některé části nemohou být popsány dostatečně podrobně. Text je 

navíc poněkud chaoticky organizován - rozdělení oblastí mezi kapitoly "Analysis" a 

"Programming documentation" je spíše náhodné. Hlavním nedostatkem je ovšem chybějící 

porovnání s postupy popsanými v literatuře - překladač jazyka podobného Pascalu je totiž 

pilotním příkladem v téměř každé učebnici překladačů. Skutečnost, že v daném případě se 

jedná (alespoň podle názvu práce) o interpretaci, není důvodem pro paušální ignoranci 

mnohokrát prověřených překladačových postupů - cílové prostředí Truffle navíc obsahuje 

řadu překladačových prvků, pro jejichž úspěšné využití je nutné porozumění tomu, jak 

překladače fungují. Popis a analýza schopností systému Truffle je ostatně v textu provedena 

stejně nedostatečně jako zmiňovaná rešerše překladačové literatury. Z některých částí textu 

je pak vidět určitá počáteční bezradnost autora při řešení některých složitějších problémů - 

důkladná rešerše by pravděpodobně autorovi pomohla a možná by se dokázal vyhnout 

zbytečně komplikovanýcm řešením (např. u dynamické alokace). Na druhou stranu je 

možno ocenit, že autor se i bez významnější pomoci literatury nakonec dokázal vypořádat 

se všemi problémy, které potkal. 

 

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 interpreter je funkční a zřejmě i důkladně otestovaný. Autorem 

provedené testy ukazují na zpomalení cca 20-krát oproti překladači FreePascal, oponentem 

provedený experiment (naivní implementace násobení matic v několika jazycích) ukazuje 

obdobné výsledky: poměr rychlosti 1:16 ve prospěch Oracle Java, 1:22 pro FreePascal a 

1:210 pro C. Pro výukové a obdobné účely je výkon interpretru na dnešním hardware 

dostatečný. Na druhé straně je tu ale podezření, že možnosti systému Truffle zůstávají 

nevyužity - v literatuře [Grimmer et al., TruffleC: Dynamic Execution of C on a Java 

Virtual Machine] je demonstrováno, že systém Truffle/GraalVM dokáže díky JIT překladu 

interpretovat jazyk C rychlostí srovnatelnou s kompilovaným kódem - a není důvod, proč 

by Pascal měl být pomalejší. Možným vysvětlením výkonového zaostávání je nedostatečné 

porozumění tomu, jak Truffle/Graal funguje, a volba nevhodné běhové reprezentace 

datových typů jazyka Pascal. Na druhou stranu nelze očekávat, že tyto obtížné problémy 

budou vyřešeny v rámci bakalářské práce. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 11. srpna 2017 Podpis 
 


