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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce pojednává o návrhu a implementaci informačního systému nad platformou .NET. Zadáním i provedením se

jedná o průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je 54 vysázených stran od úvodu po závěr a je tedy v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva má velmi přehlednou strukturu a rozsah jednotlivých částí je vyvážený. Oceňuji dobrou čtivost

a srozumitelnost textu. Výhrady mám jen k provedení kap. 6 "Nasazení a provoz aplikace", jejíž části popisující
přihlašovací údaje vzorových uživatelských účtů či "Návod na nasazení a první spuštění aplikace" by patřily spíše
do příloh, než do hlavní části práce. Také grafy vytížení aplikace při provozu na obr. 6.1 až 6.5 nejsou z hlediska
provedení práce důležité a zbytečně zabírají prostor.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Technická zpráva má občasné gramatické a stylistické nedostatky, zejména v úvodních kapitolách (chybná

větná stavba a neshoda podnětu s přísudkem, např. v posledním odst. str. 4), nevhodné jsou i anglicismy (např.
"hostovacího" na str. 5, "renderuje" na str. 45). Po typografické stránce je technická zpráva bez větších chyb
(vytknout lze např. chybějící mezeru před znakem procent na str. 32 či nevhodné zalomení stránek s ukázkami
zdrojových kódů, str. 17, 23, aj.).

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam použité literatury obsahuje 97 položek, většinou se jedná o on-line zdroje či dokumentaci k použitým

technologiím. Zdroje jsou v textu odkazovány a je patrný rozsah a způsob použití citací.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je funkční a odpovídá zadání. Jeho návrh i implementace jsou celkově zdařilé - oceňuji

zejména vhodné využití .NET technologií a rámců (např. pro persistenci objektů, identity uživatelů, aj.). V případě
implementace lze vytknout realizaci registrace na akce tak, jak je popsaná v kap. 5.2, str. 43, kdy se při registraci
snižuje uložená volná kapacita akce (namísto jejího spočítání z celkové kapacity a počtu registrovaných; tj.
chybný návrh databáze) a nevhodně řeší riziko souběžného zpracování požadavků na registraci více míst, než je
kapacita, zamykáním objektů ve vrstvě aplikační logiky (namísto zamykání jejich úložiště v databázi), což může
způsobovat problémy při škálování komponent této vrstvy (zámek nebude fungovat dle očekávání při více
instancích). Celkově považuji realizační výstup za lehce nadprůměrný.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou velmi dobře využitelné v praxi, výsledný systém lze okamžitě nasadit a používat. Vzhledem k

některým návrhovým a implementačním rozhodnutím (vizte implementace registrace a kontroly kapacity akcí
popsaná výše) může být však budoucí rozšiřování problematické.

9. Otázky k obhajobě
 Jaké jsou jiné možnosti realizace problematické registrace na akce s kontrolou kapacity zmiňované výše,

zejména při nasazení na platformě .NET v prostředí cloud computing?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Přestože realizační výstup je lehce nadprůměrné kvality a technická zpráva je v některých ohledech také

nadprůměrná (např. rozsah literatury), je zde několik nedostatků, v popisu i v implementaci. Celkové práce
působí nevyváženým dojmem. Navrhuji hodnotit práci stupněm dobře (C).

 

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