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Samotný systém na správu kontaktů je na první pohled práce odpovídající spíše (propracovanému) 

semestrálnímu projektu. Nicméně rozsáhlý integrační charakter (komunikace s webem Obal roku, 

Obalový portál, Google contacts...), kombinace využitých moderních technologií a propracovaná 

testovací strategie dělá ze SYBA ShareBase práci hodnou přívlastku diplomová. A její parametry byly 

naplněny jak z pohledu rozsahu tak i z hlediska komplexnosti řešeného problému.  

Všechny body zadání byly naplněny kromě bodu 3 (implementace v prostředí ASP.NET MVC). Tento bod 

zadání byl po dohodě se studentem v průběhu analýzy systému upraven na implementaci pomocí 

technologie AngularJS v kombinaci s ASP.NET WEB API. Tato kombinace zachovává MVC architekturu 

řešení v kombinaci s efektivnější možností testování. Změnu implementační technologie tedy hodnotím 

jako proaktivní krok směřující k lepšímu výsledku, než jaký byl v původním zadání očekáván. 

Práce má zejména v analýze několik nedostatků, jako je na příklad záměna extend a include UML vazby v 

UseCase modelu. Ale jde pouze o chyby formálního charakteru, které z počátku mohou čtenáře lehce 

zmást, ale po krátkém zamyšlení je jasná informace, kterou chtěl student sdělit. Konec konců i v praxi se 

využívá pravidlo, že je lepší porušit formální terminologii, když tím získám lepší čitelnost, než se řídit 

přesnou terminologií na úkor horší čitelnosti. 

Také bych vytkl nepřítomnost výkonnostních nefunkčních požadavků (frekvence požadavků, doby 

odezvy...), přestože je ze zadání zřejmé, že v těchto ohledech (pravděpodobně) nebude problém, je 

vhodné se v požadavcích o této oblasti alespoň zmínit. 

Po zhodnocení všech popsaných faktorů a výtek, které byly převážně marginální ve srovnání s integrační 

a technologickou komplexitou, hodnotím práci známkou A-výborně.  

Otazky:  

 Jaký byl výsledný Code Coverage? Pokud se nepodařilo dosáhnout 100%, tak odůvodněte proč. 

 Bylo by práci vhodné rozšířit o další skupinu testů? Penetrační testy? Výkonnostní testy? 

(Odůvodněte.) 

 V analytické části byly rozpracovány požadavky pro další verze systému. Jak je na tato rozšíření 

připravená architektura sytému? 
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