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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou funčních požadavků externího zadavatele, 
kterým je Česká obalová asociace SYBA, s.r.o., na internetovou aplikaci umožňující centrální 
správu kontaktů, dále jejím návrhem, implementací a v bodě 4 i vytvořením metodiky pro provádění 
jednotkových a integračních testů. 
 
Celkově konstatuji, že autor zadání diplomové práce splnil, ačkoliv k mám výhrady zejména 
k úrovni zpracování a rozsahu vypracování výše zmíněného čtvrtého bodu zadání, kterým je 
vypracování metodiky testování apliace. V tomto bodě je předložená práce velmi povrchní. Autor si 
toho je zřejmě vědom, protože tuto skutečnost diskutuje v závěru své práce. Zdůvodňuje ji 
rozhodnutím zadavatele, který dle autora ustoupil od detailního  testování aplikace. Domnívám se, 
že z hlediska hodnocení diplomové práce není podstatné naplnění cílů zadavatele, nýbrž naplnění 
cílů specifikovaných v oficiálním zadání diplomové práce. V tomto kontextu konstatuji, že úroveň 
zpracování bodu 4 zadání není uspokojivá. Na připojeném CD jsem nalezl testy v rozsahu pouhých 
4 javascriptových souborů a 9 C# souborů, tzv. metodika na str. 63 až 69 je povrchní a obsahuje 
pouze obecně známé zásady.  
 
Naopak, analytická část, t.j. část práce odpovídající bodu 1) zadání je zpracována velmi pečlivě. 
Mám k ní jedinou výhradu. Pro jednotlivé agendy jsou zpracovány případy užití, kterým je 
věnována samostatná sekce, za níž vždy následuje sekce nadepsaná Funkční požadavky. Chybí 
mi provázání těchto dvou sekcí. Vždyť i případy užití definují přece funkční požadavky. 
 
Návrhová a implementační část nepřináší nic objevného, ačkoliv implementace byla možná 
pracná. Obě tyto části jsou poměrně stručné. Autor uvádí např. přehled použitých návrhových 
vzorů, ale neuvádí, kde a jak je aplikoval. Není proto yřejmé, jaký smysl má jejich pouhý výčet. 
Výhrady mám k diagramu tříd na obr. 13 na str. 50. Všechny asociace jsou dekorovány jako 
agregace a navíc mají (dle autora jsou to agregace!) v mnoha případech neobvyklou kardinalitu 
N:M. Navrhuji, aby tento způsob modelování diplomant v rozpravě vysvětlil. 
 
Práce je psána přehledně a poměrně pěknou češtinou. Výhradu mám pouze ke slovu deduplikace 
na str. 4, které považuji za nežádoucí novotvar. V práci se vyskytují překlepy, ale jejich frakvence 
je akceptovatelná. V práci se autor vhodně odkazuje na literaturu. Jedinou výhradu mám k tomu, 
že se odkazuje jménem autora a rokem, ale seznam referencí má očíslovaný, takže 
korespondence odkazů s jednotlivými referencemi vyžaduje jistou invenci čtenáře. 
 
Přes výše uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
 
 
 

D – uspokojivě. 
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