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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání práce hodnotím jako náročné jelikož bylo nutné prostudovat řadu cizojazyčných publikací a také

implementace navržených rozšíření jazyka se ukázala jako netriviální.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splňeno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy se nachází v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 73 b. (C)
 Práce je členěna do šesti na sebe logicky navazujících kapitol. Text práce je vcelku čtivý, některé pasáže by

ovšem mohly býti lépe vysvětleny.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z typografického pohledu vypadá práce docela zdařile, v jejím textu však lze nalézt překlepy a pár jazykových

prohřešků.
6. Práce s literaturou 77 b. (C)
 V rámci práce byla studována převážně cizojazyčná literatura. Veškeré uvedené literární prameny souvisejí s

tématem práce, všechny převzaté prvky jsou v práci řádně odlišeny od vlastních výsledků, bibliografické citace
jsou provedeny v souladu s citačními zvyklostmi a k porušení citační etiky tudíž nedošlo.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 V rámci práce byl vytvořen překladač jazyka C+, což je jazyk C rozšířený o nově zavedené prvky. Aplikace je

koncipována jako konzolová, je plně konfigurovatelná a funkční. Zdrojové texty aplikace jsou poměrně rozsáhlé,
dobře strukturované a komentované a při jejich tvorbě byl prokázán značný programátorský um autora.

8. Využitelnost výsledků
 S překladačem lze normálně pracovat a pokud bude jeho vývoj pokračovat i nadále, mohl by se časem uchytit, i

když konkurence je vysoká.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 79 b. dobře (C)
 Textová část práce obsahuje sice některé nedostatky, zvlášť po stránce jazykové, ovšem její realizační výstup je

kvalitně provedený. Jako celkové hodnocení tedy navrhuji 79 bodů (C).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2017
  .................................
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