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1. Informace k zadání
 Zadání DP bylo vytvořené s ohledem na požadavky projektu TARZAN řešeného na FIT. Práce vyžadovala

pochopení principů OLAP a jejich praktického uplatnění v existujících databázových systémech. Konkrétní
implementace pak vyžadovala specifické znalosti o fungování Maria DB a jejich tabulek Column Store a InnoDB
a jejich spojování. Bohužel v důsledku nedostatečného množství času alokovaného studentem pro implementaci
nebyly implementovány některé požadované vlastnosti jako podpora záznamů pro uložení adres IPv6 a temporální
charakter geolokačních informací.

2. Práce s literaturou
 Student se v řešené problematice perfektně vyzná. Samostatně si dohledával veškeré potřebné informace.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Scházeli jsme se nepravidelně, ale v průběhu celého roku. Mám však pocit, že řešení práce probíhalo

v intenzivních nárazových cyklech. Chybějící průběžné konzultace nad implementací vedly k nedostatkům
zmíněným v informacích k zadání.

4. Aktivita při dokončování
 Implementační část byla realizována v průběhu letního semestru, bohužel jsme však nestihli odhalit včas všechny

nedostatky. Technická zpráva vznikala spíše ke konci a části kapitoly 6 jsem neviděl před odevzdním. Některé
moje poznámky byly do technické zprávy zapracovány.

5. Publikační činnost, ocenění
 Po doplnění chybějící funkcionality by mohla být práce použitá v projektu TARZAN.

V rámci řešení práce byla nalezena a reportovaná chyba v projektu Maria DB.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Pan Chomo v průběhu vypracovávání své diplomové práce prokázal, že má vynikající znalosti v oblasti

databázových systémů. Nárazovitý způsob řešení práce znemožnil vytvoření tak kvalitního díla, na které by pan
Chomo jistě měl schopnosti. I v současném stavu navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou - stupeň B.

 

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

  
V Brně dne: 24. května 2019

 Polčák Libor, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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