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Hodnocení práce: 

Diplomová práce  Navrátila se zabývá problematikou porovnávání výkonnosti databázových systémů, 
které umožňují práci s prostorovými daty. Cílem práce bylo navrhnout široce využitelnou metodiku mě-
ření výkonnosti databázových systémů a následně ji aplikovat na tři vybrané databázové systémy. 

V úvodu práce autor seznamuje s různými typy databází, prostorovými daty a s organizací Open Geospa-
tial Consortium, která standardizuje práci s prostorovými daty. 

V teoretické části práce provádí rešeršní průzkum způsobů měření efektivity databázových systémů  
a požadavků pro tvorbu metodiky měření výkonnosti databázových systémů. 

Hlavní částí práce je návrh vlastní metodiky pro měření výkonnosti prostorových databází. Autor před-
stavuje testovací datový model, který tvoří datová sada volně stažitelných OpenStreetMap rozdělená do 
14-ti tabulek. Následně představuje požadavky a navržený testovací scénář, který rozděluje do 4 celků: 
tematické dotazy, geometrické dotazy, predikátové dotazy a analytické dotazy. 

V samostatné kapitole ověřuje navrženou metodiku a aplikuje ji na otestování výkonu tří databázových 
systémů: PostgreSQL s prostorovou nadstavbou PostGIS, SQLLite s prostorovým rozšířením SpatialLite  
a MySQL. Správně uvolňuje operační paměť, aby eliminoval její vliv na průběh testů. Výsledky testů jsou  
i s autorovým komentářem zobrazeny v samostatné kapitole v přehledných tabulkách a grafech. 

V závěru práce autor hodnotí navrženou metodiku a výsledky provedených testů.  

Při tvorbě diplomové práce projevil Boris Navrátil schopnost samostatné práce. Problematiku často sám 
aktivně konzultoval s vedoucím práce a databázovými odborníky.  

Předložená práce je srozumitelná. Svým tématem, obsahem a charakterem odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na diplomovou práci. Autor pracuje v textu často se zdroji, jejichž seznam je uveden na kon-
ci. Práce obsahuje 31 stran příloh s konfiguračními soubory použitých databázových systémů a s navrže-
nými testovacími dotazy. Ty jsou rovněž na přiloženém CD. 

Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

 

Dotazy a připomínky: 

1. Obsah, seznamy zkratek, obrázků, grafů, tabulek a příloh jsou nevhodně číslovány římskými čísli-
cemi od 7. 

2. Jak by jste stručně zhodnotil klady a zápory navržené metodiky? 
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