
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Jelínek Radek, Ing.
Téma: Temporální rozšíření pro PostgreSQL (id 15982)
Oponent: Bartík Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Náročnost zadání je odpovídající náročnosti diplomové práce. Cílem bylo vytvořit rozšíření databázového

systému PostrgeSQL, které by podporovalo ukládání temporálních dat. Náročnost spočívala především v
implementační části této DP.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Vše bylo popsáno a implementováno v souladu se zadáním, v technické zprávě však není zmíněno testování

vytvořeného řešení (část 3. bodu zadání). Za jistou formu popisu testování bychom mohli chápat popis řešení
jednotlivých příkladů v kapitole o implementaci. Přesto mám pochybnosti o splnění tohoto bodu zadání. 

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah práce mírně překračuje 50 normostran, požadavek na rozsah technické zprávy je tedy splněn. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva je srozumitelná, celé řešení temporálního rozšíření je velmi pečlivě popsáno a vysvětleno. V

několika případech se v textu nacházejí drobné nepřesnosti, např. příkaz pro vložení záznamu je nazýván
dotazem apod. K logické struktuře nemám žádné výhrady, chybí však výše zmíněná kapitola o testování
výsledného řešení. 

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typograficky je práce velmi zddařilá, žádných nedostatků jsem si nevšiml. Celkově je v textu menší množství

pravopisných chyb, jejich množství však je ještě přijatelné. Celkově tedy formální úpravu hodnotím kladně. 
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student využil množství materiálů, z nichž většina je z internetu. Lze říci, že dostatečně pokrývají řešenou

problematiku. Vlastní a převzaté výsledky jsou v práci jasně označeny, literatura je v textu řádně a v souladu s
normami odkazována. Jedinou výtkou je, že dva ze zdrojů pochází z wikipedie. 

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup je funkční a zahrnuje podporu práce s temporálními daty v prostředí databáze PostrgreSQL.

Podporovány jsou tabulky s transakčním časem i s časem platnosti, pouze s malými omezeními. Řešení je
koncipováno tak, aby bylo použitelné i v budoucnu ve vyšších verzích databáze PostgreSQL. Jak již bylo
zmíněno, není zřejmé, zda byl produkt důkladně otestován, jak je uvedeno v zadání. 

8. Využitelnost výsledků
 Jelikož v současnosti existuje velmi málo opravdu fungujících řešení pro temporální databáze, je toto řešení

určitě přínosem. 
9. Otázky k obhajobě
 V kap. 7.3.1. píšete, že všechny intervaly ukládané do databáze jsou převedeny na otevřené. Jaký je

důvod této úpravy?
Vysvětlete, proč není možné vytvářet odkazy mezi některými temporálními tabulkami, jak je psáno na str.
38. 

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Předkládaná diplomová práce je kvalitní, realizační výstup je funkční a technická zpráva má jen několik velmi

drobných nedostatků. Pochybnosti však zůstávají ohledně testování řešení, jak již bylo uvedeno. Především z
tohoto důvodu navrhuji hodnocení této diplomové práce stupněm D (uspokojivě). Pokud však student při
obhajobě prokáže, že provedl testování dle 3. bodu zadání, je možné hodnocení zlepšit. 

 

V Brně dne: 12. června 2015
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