
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Synaková Zuzana
Téma: Synchronizace dat mezi databází a desktopovou aplikací (id 22813)
Oponent: Kočí Radek, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT

1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno
 Podle textu práce lze usuzovat, že zadání bylo splněno. Z důvodů, které jsou popsány níže, však nebylo možné

ověřit plnou funkčnost.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce má asi 30 vysázených stran, což je na spodní hranici požadovaného rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Prezentační úroveň práce není příliš dobrá. Rozdělení do kapitol odpovídá standardní struktuře bakalářské práce,

obsah kapitol však vykazuje nedostatky. Především chybí jasné vymezení aktuálního stavu (existující databáze
a jejich rozhraní, popis vlastností aplikace ProGenealogy a její architektury) a cílů práce (očekávaná rozšíření,
nutnost modifikace rozhraní původních databází, smysl grafové databáze). Popis návrhu a implementace
postrádá jasnou strukturu.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po formální stránce má práce standardní úroveň, obsahuje několik drobných překlepů.
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Výběr studijních pramenů je dostačující a odpovídá tématu práce. Studentka rozlišuje vlastní přínos od

převzatých prvků s výjimkou rozšíření původního nástroje. U některých prvků není zřejmé, zda již byly součástí
původního řešení nebo se jedná o rozšíření.

7. Realizační výstup 45 b. (F)
 Původní aplikace byla rozšířena. Odevzdané zdrojové kódy obsahují návod na zprovoznění. Součástí postupu je

import dat ze souboru import.sql, který ovšem chybí. Kompletní funkčnost, především synchronizace, tak
nemohla být ověřena.

8. Využitelnost výsledků
 Pokud aplikace provádí synchronizaci dat s databází přepsaných matričních záznamů, usnadní to její používání

a v budoucnu bude možné spojit jednotlivé položky rodokmenů s položkami v databázi matričních záznamů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Upravený nástroj ProGenealogy pracuje pouze s formátem GEDCOM, nebo využívá i grafovou databázi?

2. Jak přesně se provádí synchronizace - jak jsou vybrána data pro synchronizaci, s jakou databází se
aplikace synchronizuje. Jedná se o databázi přepsaných matričních záznamů?

3. V práci je zmíněna lokální databáze pro účely vývoje aplikace. Byla aplikace napojena na původní databázi
matričních záznamů a otestována?

10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 Práce navazuje na nástroj ProGenealogy, který má rozšířit o nové funkce, zejména synchronizaci dat. V práci

však není nikde uvedeno, jaká data jsou synchronizována, s jakou databází se aplikace synchronizuje (drobný
náznak je na s. 17) a k čemu je pak využita vygenerovaná grafová databáze. Vlastní synchronizaci se práce příliš
nevěnuje a popisuje zejména grafické prvky. Také není jednoznačně uvedeno, které prvky byly součástí původní
implementace a které jsou nově dodány.

V technické zprávě chybí informace zachycující podstatu problému a jeho řešení. Vytvořená aplikace je funkční,
struktura vytvořených databází však není k dispozici. Není proto možné vyhodnotit míru splnění zadání. Práce,
zejména technická zpráva, působí dojmem, že na její vypracování nebyl dostatek času. Z uvedených důvodů
hodnotím práci jako nedostatečnou.

 

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