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Diplomová práce Borise Navrátila se věnuje aktuálnímu tématu hodnocení databázových platforem 

a jejich prostorových rozšíření. Cílem práce je navrhnout vlastní postup testování výkonu 

prostorových databází. Téma práce je v kontextu studovaného oboru poměrně nové. 

 

Předložená diplomová práce je prakticky orientované dílo, jeho struktura je logicky členěna, jazyková 

a grafická úroveň odpovídá požadavkům kladený na tento typ absolventských prací. Kapitoly 3 a 

4.1.1 jsou obě pojmenovány „Datový model“. Název kapitoly 3 nevystihuje její skutečný obsah. 

 

Hlavní částí práce je návrh testovacího scénáře v kapitole 4.3 a jeho následné provedení. Testovací 

scénář se sestává z 25 databázových dotazů. Lze konstatovat, že volba dotazů logicky pokrývá různé 

kategorie prostorových dotazů, je reprezentativní a odpovídá srovnatelným testovacím scénářům 

popsaným v odborné literatuře. Volba platforem PostgreSQL, MySQL a SQLite a jejich prostorových 

rozšíření pro testování je originální, zejména srovnání s SQLite s poněkud odlišnou architekturou a 

zaměřením na mobilní aplikace může poskytovat užitečné závěry pro volbu systémů v praxi. 

  

V práci však postrádám hodnocení klíčového aspektu prostorových databází. A to jsou prostorové 

indexy a jejich vliv na rychlost dotazů. Obecně neexistuje právě jeden správný způsob testování 

výkonu databázových systémů, každý má nějaká silná a slabá místa. Shrnutí těch aspektů, které byly 

při hodnocení opomenuty, tedy slabých stránek navrženého řešení, však v práci chybí např. zmíněné 

indexy, optimalizace, práce s pamětí - “horká” vs. “studená” fáze, hodnocení vztahu k operačnímu 

systému zejména s ohledem na práci s pamětí). Poprosil bych o zhodnocení silných a slabých stránek 

řešení v rámci rozpravy (či prezentace). 

 

Proč má smysl při testování prostorových dotazů hodnotit i výkonnost neprostorových dotazů? 

Jak vysvětlujete propad výkonu PostGISu v případě dotazu 7 (MBR)? 

 

 

Závěrečné hodnocení 

 

Student splnil cíle diplomové práce. Proto doporučuji práci k obhajobě a v případě uspokojivého 

zodpovězení dotazů navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 5. 2017       Lukáš Brůha 


