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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání     

Splnění zadání     

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     

Komentář    

Na přiloženém disku bych uvítal generovanou dokumentaci ke zdrojovým kódům. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     

Analýza     

Vývojová dokumentace     

Uživatelská dokumentace     

Komentář    

Odkazy pod čáru mají občas před sebou mezeru, což vede i k zalomení na koncích řádků 

(str.7, kap. 1.4) 

Místy poněkud těžkopádná čeština 

- Věta "Proces optimalizace dotazů programově serverem je důležitou součástí každé jedné 

implementace." (str. 7, kap. 1.5) zní poněkud archaicky. 

- Věta "Oproti tomu RedGate dává k dispozici daleko použitelnější, která je funkčností 

omezena pouze dvoutýdenní zkušební dobou." (str. 14 dole) postrádá podmět. 

 

Ukázky kódu by mohly být hustším řádkováním, a pokud možno nezalomené přes stránku 

(str. 18). Naproti tomu ukázky pseudo-kódu (např. str. 67) jsou vysázeny lépe. 

 

Regulární výraz "a+" v tabulce 10.2 na straně asi není zkratkou pro "a*". Stejně tak "a*" Není 

zkratkou pro "lambda sjednoceno s a*" (definice kruhem), ale pro "lambda sjednoceno s a+". 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     

Stabilita implementace     

Komentář   Původní odevzdaná implementace nepředpokládala, že by v jedné databázi mohlo 

být více schémat, obsahujících stejně pojmenované tabulky. V takovém případě aplikace 

padala. Na upozornění autor dodal opravenou verzi, která tímto problémem již netrpí. 

 

Kapitola 6 obsahuje mix uživatelské dokumentace (jak aplikace vypadá a co dělá) s 

programátorskou dokumentací (jak je to uděláno), což bude komplikovat čtení oběma 

skupinám čtenářů. 

V některých případech by bylo žádoucí program psát se zřetelem na komfort uživatele, 

zvláště pokud to neznamená zásadní změny v aplikaci. 

 

Seznam tabulek ve vybrané databázi by se měl snažit udržet tabulky jednoho schématu pokud 

možno u sebe, pokud tomu nebrání reference do jiných schémat, k čemuž obvykle nedochází. 

Nezávislé tabulky by pak mohly být tříděné Špatně se v něm orientuje. 

 

Ačkoli bylo zadání měrované na MSSQL Server, jak moc obtížné by s využitím daných 

technologií (ADO.NET) bylo obtížné napsat program nezáviský na typu databáze, nebo 

alespoň otevřenější pro přidávání dalších podporovaných serverů, jako například v práci 

zmiňované MySQL a Oracle? 

 

Popis struktury aplikace by mohl být podrobnější a brát v úvahu potřebu implementace 

dalších generátorů, případně přizpůsobení dalším databázím. 

 

Podle popisu (str. 71, kap 12.2.2) to vypadá, že pokud je sloupec součástí (i vícesložkového) 

klíče, je považovaný za unikátní, a data pro něj se generují speciálním přístupem. To 

v principu, nevadí, pokud by sloupec samotný neměl příliš malou doménu, a nebylo by nutné 

unikátnost řešit až na úrovni celého klíče.) 

Když jsem tedy zkusil vytvořit tabulku  

create table pokus(a char(1), b bit, c varchar(1), d varchar(10), 

constraint pokus_pk primary key (a,b,c)); 

Generátor nebyl schopen vygenerovat náhodná data byť i jen o jediné řádce. Vždy oznámil 

chybu "Došlo k jedné nebo více chybám" bez bližšího určení, což znesnadňuje její odstranění. 

Ve schématu pak zbyly (prázdné) tabulky TEMPGEN_UNIQUE_pokus_a, 

TEMPGEN_UNIQUE_pokus_b, TEMPGEN_UNIQUE_pokus_c a 

TEMPGEN_UNIQUE_pokus_REST. Konstrukce jmen dává navíc tušit, že u delších názvů 

tabulek nebude možné takto dlouhé jméno vůbec vytvořit. V programátorské dokumentaci 

není o pojmenování těchto tabulek nic řečeno. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 10. června 2013 Podpis 
 


