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Předkládaná diplomová práce se zabývá možnostmi implementace základních databázových operací 

v paralelním prostředí Bobox vyvíjeném na katedře SW inženýrství MFF UK. Práce popisuje základní 

teoretické znalosti z oblasti relačních databází a zaměřuje se na vyhodnocování streamových operací 

v operační paměti pomocí hešovacích tabulek. Součástí práce je i implementace popsaných operací a 

analýza jejich chování. 

 

 

Prezentované zpracování zadaného problému dle mého názoru splňuje standardní požadavky na 

diplomovou práci MFF UK a zahrnuje veškeré očekávané součásti. Práce má odpovídající úpravu a je 

napsána čitelně i pro méně pokročilé čtenáře, čímž se zásadně zvětší okruh potenciálních čtenářů práce.  

 

 

Připomínky:  

 Ačkoliv je textová část zpracována dobře, tak je potřeba opravit některé překlepy a drobné chyby 

– například zdrojový kód 4.4 a 4.5 má být s místo r, strana 47 partioning -> partitioning, strana 56 

chache – cache, atd. 

 Práce by mohla zahrnovat i implementace operací zmíněných na stránkách 30-31, prostor na to je, 

více by to odpovídalo rozsahu běžné diplomové práce. 

 Omezení experimentů jen na osm jader neukazuje na skutečné možnosti škálovatelnosti 

navržených metod, milión záznamů také není moc (obzvláště pokud je použit jen jeden číselný 

sloupec). 

 V práci také mohlo být více rozvedeno, jakým způsobem Bobox pracuje, např., jaké metody jsou 

požity na mapování kódů různých boxů na výpočetní zdroje. Ačkoliv má od této vnitřní logiky 

Bobox programátora odstiňovat, základní mechanismy mohly být v práci shrnuty. 

 

 

Celkově ale předložená práce splňuje zadání i vytyčené cíle, řešení je dobře popsáno a nechybí ani 

analýza chování výsledků. Student nastudoval zvolenou problematiku a prokázal i schopnost zanalyzovat 

a řešit zadaný problém a v neposlední řadě i schopnost zapojit se do běžícího projektu. Práce Jána 

Majdana proto podle mého názoru splňuje všechny podmínky na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě.  
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