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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce je střední obtížnosti, víceméně kompilačního charakteru s vytvořením a popisem
názorného příkladu řešení problematiky.

První částí práce bylo nastudovat a porozumět balíčkovacím systémům, používaným v různých
jazycích se zaměřením na balíčkovací systém jazyka R.
Student dále pokračuje popisem vybraných programovacích jazyků (R, Python, Julia, Matlab, C a
C++) a provádí jejich vzájemné srovnání se zobrazením grafu jejich popularity a rychlosti provádění
kódu. Dále následují kapitoly s popisem jakým způsobem se v jednotlivých jazycích přistupuje k
jejich rozšiřování se zaměřením na jazyk R. Student tímto splnil zadání v odpovídáním rozsahu,
nicméně tento bod by si zasloužil více pozornosti, například detailnějšímu popisu balíčku RCPP
určenému pro podporu kooperace jazyka R a C++.
Za praktickou část této práce lze považovat kapitolu o vytváření balíčků za použití DevTools. Tato
kapitola prochází jednotlivými kroky vytváření balíčků v prostředí jazyka R. Student zde uvádí dva
kompletní postupy vytvoření balíčku od zdrojového kódu do finální publikace do uložiště CRAN.
Jeden z balíčků je tvořen pouze s kódy v jazyce R, druhý pak ukazuje implementaci balíčku za
použití kódu v C++.

Představené postupy vytváření balíčků jsou dostatečné pro základní orientaci v problematice,
nicméně pro složitější balíčky (zejména v případě dalších závislostí), zde není uveden návod, jak tyto
problémy vyřešit.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a své řešení průběžně konzultoval s vedoucím práce, na konzultace byl
řádně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla odevzdávána v posledním možném termínu, definitivní obsah byl konzultován v několika
verzích, které se průběžně doplňovaly těsně před odevzdáním.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce po formální stránce splnila zadání, funkčnost technického řešení víceméně odpovídá představě
vytvoření jednoduchého návodu pro postup vytvoření balíčku v prostředí jazyka R. Více pozornosti
by mohlo být věnováno řešení nestandardních situací jako je například řešení závislostí mezi balíčky.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru, kde se jednalo především o nastudování problematiky
balíčkovacích systémů. Praktická část obsahuje vytvoření ukázky/návodu pro vytvoření balíčků pro
prostředí R.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura se vztahuje k obsahu práce, student využívá v převážně internetové zdroje.
Reference č. 19, pokud je referencí na knihu, neodpovídá formátu ČSN ISO 690:2011. Vlastní
výsledky práce jsou od převzatých částí dostatečně odlišeny.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splnila zadání, i když některým částem by prospělo jít více do hloubky. Jazyková korektura
práce by si také zasloužila více pečlivosti (v textu lze nalézt používání nespisovných slov, překlepy,
gramatické chyby, typografické prohřešky).
Např.:
 •  strana 10: „Tvůrci balíčků si musejí dávat …“



 •  strana 10: „aby byli kompatibilní“ (ty balíčky)
 •  strana12: „R syxntaxe“
 •  strana 27 „Baličky v Julii“

I přes uvedené minoritní problémy doporučuji práci k obhajobě.
8. Otázky k obhajobě.

1. Jaký má vztah balíček DevTools k verzi jazyka R?
2. Jaké jsou podporované překladače jazyka C++ v DevTools?
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