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Text posudku:     

Tato diplomová práce byla realizována jako součást projektu aplikovaného výzkumu s firmou 

Manta Tools, který se zabývá statickou analýzou data lineage ve softwarových systémech 

zahrnujících programy napsané v jazyce Java a složité frameworky pro ukládání a správu dat. 

Autor práce měl za úkol navrhnout obecné rozhraní pro interakci mezi jádrem analýzy data 

lineage a moduly pro frameworky, a následně implementovat moduly na podporu analýzy 

data lineage pro konkrétní vybrané frameworky. Jádro statické analýzy zpracovává programy 

napsané v jazyce Java (tedy základní konstrukce jazyka), ale ošetření volání knihoven a 

frameworků právě deleguje na oddělené moduly. 

Na základě průzkumu několika populárních frameworků a po konzultacích se zástupci firmy 

Manta Tools se autor rozhodl pro frameworky MyBatis, Spring JDBC Template a Kafka. 

Součástí fáze návrhu řešení bylo také rozhodnutí, jakou část funkčnosti a vlastností daných 

frameworků budou jednotlivé moduly podporovat - a to zejména s ohledem na vlastnosti, 

které jsou nejvíc používané ve aplikačních programech. V rámci své diplomové práce 

nakonec autor implementoval podporu analýzy data lineage (1) pro velkou část funkcionality 

MyBatis a Spring JDBC Template, a (2) ještě pro základní nejčastěji používané vlastnosti 

frameworku Kafka. Podle mého názoru tímto autor splnil zadání. 

Nemám žádné výhrady ke implementační části práce. Součástí implementace je také rozsáhlá 

množina testů, která ověřuje správnou funkčnost analýzy data lineage pro všechny 

podporované vlastnosti daných frameworků. 

Textová část není příliš rozsáhlá, ale poskytuje všechny zásadní potřebné informace - 

především zdůvodňuje rozhodnutí, které autor musel učinit ve fázi návrhu, a také popisuje 

klíčové technické detaily. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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