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1. Informace k zadání
 Téma diplomové práce je z oblasti automatizace spolupracujících modulů ve vývoji softwarových aplikací. Tato

práce byla řešena ve spolupráci se společností IT STUDIO s.r.o., která je poskytovatelem komplexních
internetových služeb. Cílem práce byl návrh a implementace API rozhraní pomocí stylu REST pro již stávající
aplikace EasyShop, WebGet a CentralNews. Byla navržena a implementována aplikace e-commerce kalendář,
která využívá navrženého rozhraní a díky němu automaticky získává z aplikací významné události, které pak
následně přehledně zobrazí do kalendáře. Náročnost práce spočívala v nastudování stávajících firemních systémů
pro vytvořením zastřešující aplikace, tzv. e-commerce kalendáře. Práce navazuje na semestrální projekt. Zadání
práce bylo splněno ve všech bodech.

2. Práce s literaturou
 Diplomant účelně využíval poskytnutou literaturu. Další důležité a aktuální informace k řešené problematice si

iniciativně vyhledával z dostupných zdrojů. Prokázal tak schopnost prakticky aplikovat znalosti získané studiem
odborné literatury.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V průběhu řešení byl diplomant velmi aktivní, pravidelně informoval o průběhu řešení. Cením zejména jeho

zodpovědný přístup při realizaci jeho diplomové práce ve všech fázích řešení projektu a časté konzultace, které
byly vždy velmi konstruktivní.

4. Aktivita při dokončování
 Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Definitivní obsah technické zprávy byl konzultován.

Připomínky byly akceptovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Celkový přístup diplomanta k řešení diplomové práce lze označit jako velmi svědomitý a zodpovědný. Jedná se o

celkově kvalitní zpracování, které je využitelné v praxi, proto navrhuji hodnocení velmi dobře (B).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 8. června 2017
.................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

