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1. Splnění požadavků zadání.
Předloženou bakalářskou práci považuji za středně náročnou a zadání bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly na sebe logicky navazují, nicméně v některých případech postrádám uvedení do kontextu.
Zejména jde o kap. 3.10 (Konkrétní příklady), kde vůbec není jasné, zda kapitola logicky navazuje na
předchozí analýzu nebo nezávisle popisuje určité případy, kdy je možné kurzor transformovat na
jednoduchý SQL příkaz. Práce obsahuje překlepy (např. str. 15 - první řádek "příkazu" místo
"příkazů"), gramatické chyby se objevují zřídka. Určitě lepšího zpracování by si zasloužilo
formátování ukázkových kódů SQL. To je momentálně nepřehledné a nekonzistentní. V textu se
objevují zbytečné chyby kopírováním - např. obrázky 2 a 3 jsou totožné.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Analýza situací, kdy lze kurzor převést na jednoduchý SQL příkaz je poměrně zajímavá, nicméně
určitě by ji bylo možné dotáhnout dále. V prvé řadě bych na začátku čekal popis datového modelu, na
kterém budou jednotlivé příklady demonstrovány. Dále, v mnoha případech obsahují transformované
příkazy nadbytečné konstrukce EXISTS. Např. ve Výpisu 9 je podmínka EXISTS již pokrytá
vnitřním spojením. Některé transformace nejsou v pořádku (např. Výpis 19 vs. Výpis 20). Dovolil
bych si nesouhlasit s tvrzením v úvodu (str. 14), že kurzor lze "takřka vždy" převést na jednoduchý
SQL příkaz.

Vytvořená aplikace je funkční a v případech, které jsou popsány v práci, skutečně dojde k přepsání
kurzoru na jednoduchý SQL příkaz. Na druhou stranu, stačí poměrně snadná úprava jako např.
vložení kódu do bloku BEGIN ... END a k přepisu nedojde.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Přepis kurzorů na jednoduché SQL příkazy není součástí běžně používaných databázových systémů.
Integrace těchto přepisů např. do databáze MS SQL Server by byla jistě užitečná.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce se odkazuje pouze na online prameny, zejména na dokumentaci MSDN. Vzhledem k tomu, že
se práce zaměřuje na jazyk T-SQL firmy Microsoft, nepovažuji to za problém.

6. Otázky k obhajobě.
Uveďte příklad, kdy kurzor nelze převést na jednoduchý SQL příkaz.

Jaký význam má použití konstrukce EXISTS ve výpisu 9?
7. Souhrnné hodnocení.

Na práci kladně hodnotím zejména volbu daného tématu, jelikož podobná optimalizace kurzorů v
dostupných databázových systémech chybí. Práce však obsahuje nedodělky a zbytečné chyby a
hodnotím ji tedy jako velmi dobrou.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 31.07.2018 Ing. Petr Lukáš


