
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Oldřich Čech 
Téma práce: Oracle databáze Update - praktická implementace 
  

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je popsat praktický přechod z databáze Oracle verze 11g 

na databázi Oracle ve verzi 12c v rámci velkého podniku. Základní výstupem 

práce bude pečlivě zpracovaná metodika migrace. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti střední 

praktické zkušenosti vyšší 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Cílem práce bylo navrhnout a otestovat postup migrace z databáze Oracle 11g na databázi verze 12c. Teoretická 

část BP se pak věnuje sumarizaci nových vlastností databáze verze 12c. Praktická část pak popisuje konkretní 

metodiky postupu migrace. 

Cíle stanovené zadaním byly splněny. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Logická stavba je v pořádku a uspořádání kapitol je v souladu se zadáním BP. 

Stylistická úroveň je průměrnější. Obrázky mají špatné poměry. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Samotná migrace byla prováděna v reálném produkční prostředí, čímž byla i otestována její použitelnost pro 

praxi. Lepšímu využití výstupů práce by prospěla detailní uživatelská příručka. Práce byla realizována již více 

než před rokem (v té době se jednalo ještě o relatvně nový databázový systém). 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

      

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce průměrné       
stylistická úroveň průměrné       
práce s literaturou včetně citací průměrné       
formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

průměrné Některé seznamy nejsou typograficky v pořádku. 

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné Popis nových vlastností je až příliš stručný. 
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

průměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, 

postupů 

nadprůměrné       

kvalita návrhu řešení nadprůměrné       
komplexnost řešení komplexní       
návrh datových struktur nadprůměrné       
uživatelské rozhraní nelze hodnotit Výstupem je otestovaná metodika a sada skriptů. 
odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       
rozpracovanost dokončeno, otestováno Bylo testováno ve skutečném provozu. 
využitelnost praktické části v praxi ve větší míře       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci průměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, 

…) 

průměrné       

uživatelská příručka nelze hodnotit       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na 

CD 

ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Jaké vy osobně vidíte největší výhody integrace cloudových služeb do databáze? 

2. Dokážeta dát příklad kdy se přechod na verzi 12c vyplatí a kdy naopak ne? 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
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