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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější, neboť vyžaduje zvládnutí problematiky, která se na bakalářském studijním

oboru nevyučuje, nýbrž je náplní až doktorského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo beze zbytku splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 93 b. (A)
 Práce má logickou stavbu a je členěna do 6 kapitol, které na sebe logicky navazují. Text práce je psán velmi

dobrým slohem a jako celek je práce velice čtivá.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je velmi dobře typograficky provedena. Po jazykové stránce obsahuje text práce pouze nepatrné množství

nedostatků.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V práci bylo citováno z velmi kvalitních zdrojů, z velké většiny se jedná o vědecké články a monografie z oblasti

teorie formálních jazyků. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. U všech převzatých prvků
byl řádně uveden jejich zdroj.

7. Realizační výstup 94 b. (A)
 V rámci práce byl navržen algoritmus metody syntaktické analýzy shora dolů využívající programovaných

gramatik, jenž navíc obsahuje i několik optimalizací. Aplikace demostrující funkčnost navržené metody je
provedena jako konzolová a je dobře ovladatelná. Při návrhu a implementaci aplikace byly prokázány značné
programátorské znalosti autora. Aplikace byla též řádně otestována.

8. Využitelnost výsledků
 Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření metody syntaktické analýzy, která je schopna se vypořádat i s

pokročilejšími jazykovými konstrukcemi používanými současnými programovacími jazyky. Získané výsledky lze
tak do budoucna využít pro tvorbu nástroje pro generování kompletního front-endu překladače na základě
dodané specifikace.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Vzhledem k výbornému zvládnutí netriviální problematiky a kvalitě dodaného realizačního výstupu navrhuji

hodnocení A.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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