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Diplomová práce se zabývá problematikou paralelního a asynchronního programování, které
je²t¥ dopl¬uje o soub¥ºnost.

V krátké teoretické £ásti diplomant popisuje povahu paralelismu. Za£íná sekven£ním zpraco-
vání, kdy se je²t¥ nejedná o ºádný paralelismus. Popis dál pokra£uje principem co je to paralelní
zpracování. Dále se vysv¥tluje pojem co je to soub¥h a na konci teoretické £ásti se vysv¥tluje
jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním modelem b¥hu programu.

Dal²í £ást diplomové práce tvo°í kapitoly 2 aº 5 textu diplomové práce. V t¥chto kapitolách
jsou postupn¥ popsány jak teoretické, tak praktické koncepce k paralelismu ve £ty°ech pro-
gramovacích jazycích. Vyloºen¥ praktickým výstupem je sada ukázkových projekt· s r·znými
druhy paralelismu ve vybraných programovacích jazycích. Je v²ak významným opomenutím
diplomata, ºe se nezmínil o t¥chto projektech v textu diplomové práci.

Diplomant
1. vyuºil p°i vypracování metody získané studiem,
2. vytvo°il teoretický text o paralelismu s demonstra£ními p°íklady v r·zných programo-

vacích jazycích.

Cílem diplomové práce bylo: Provést re²er²i a popis princip· asynchronního programování
v r·zných programovacích jazycích. Toto bylo spln¥no.

Diplomant ov¥°il své teoretické tvrzení, které nabyl v teoretické p°íprav¥ na ukázkových
projektech, které p°iloºil k diplomové práci.

Text diplomové práce je z hlediska struktury, srozumitelnosti a typogra�cké úrovn¥ dobrý.
U jazykového hlediska bych cht¥l upozornit, ºe jazyk diplomanta není jeho rodný, a i p°esto je
text diplomové práce na dobré úrovni.

Záv¥rem mám tyto p°ipomínky:
1. Chybí souhrnné porovnání vlastností zvolených programovacích jazyk· z hlediska po-

uºitelných zp·sob· paralelního programování. Nesta£í souhrn pouze na konci kaºdé
kapitoly s programovacím jazykem.

2. Chybí popis ukázkových projekt·, které byly p°ipojeny k diplomové práci.
3. Chybí v jakém vývojovém prost°edí byly ukázkové projekty vytvo°eny.

Otázka: Nemám ºádnou.

Diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a klasi�kuji ji stupn¥m D.
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