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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém pro správu uživatelů projektu EduARd 
Jméno autora: Jan Skála 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Bc. Tomáš Herceg 
Pracoviště oponenta práce: externí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k tomu, že práce se zabývá praktickou implementací jedné z částí projektu EduARd, přičemž práce na dalších 
částech tohoto projektu probíhaly souběžně jakožto odborné práce dalších studentů, musel autor práce komunikovat 
s ostatními a koordinovat zejména vývoj praktické části v závislosti na tom, jak postupovali s implementací jeho kolegové. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Rozsah zadání byl splněn, praktická část práce implementuje popsanou funkcionalitu a obsahuje i základní dokumentaci 
pro ty, kteří se na toto řešení budou napojovat.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Řešení je postaveno na využití standardních, aktuálních a obecně přijímaných technologiích (REST, JSON Web Tokens), na 
něž se je možné prakticky z libovolné platformy, ať už mobilní či webové.  
Zvolená CQRS architektura je na dané řešení možná až zbytečně příliš komplexní a v práci není nijak zdůvodněno, proč byla 
zvolena, nicméně její použití nepředstavuje žádný zásadní problém. 
V textu práce mi trochu chybělo nějaké srovnání nebo zdůvodnění, proč byla zvolena cesta implementace od nuly namísto 
využití existujících řešení, například open source projekt Identity Server.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Je vidět, že autor má s platformou .NET praktické zkušenosti a zná i v praxi běžně využívané knihovny (AutoMapper, 
MediatR a podobně). Praktická část práce je navržena a strukturována kvalitně, využívá se principů dependency injection, 
řešení obsahuje testy, které pokrývají zásadní části funkcionality. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Našel jsem relativně dost typografických a gramatických chyb. Názvy některých technologií nejsou uvedeny přesně (autor 
používá .Net namísto správné formy .NET, html namísto HTML a podobně). Dále jsou zde různé nekonzistence 
(mikroslužby vs. mikro služby), a to i v kódu (někde Dto, jinde DTO). Tyto „drobnosti“ kazí celkový dojem z jinak celkem 
povedené práce. 
V práci mi chyběl detailnější popis praktické implementace. Například samotné vytváření JWT tokenů není v práci popsáno 
skoro vůbec – k tomuto účelu autor využívá knihovnu, o níž se ale nelze dočíst nic v samotném textu. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor neměl se zdroji úplně lehkou práci, jelikož zvolené řešení využívá relativně nové technologie. Existují sice tištěné 
publikace, nicméně není jich mnoho a jsou téměř bez výjimky v angličtině.  
Na druhou stranu je v textu práce, zejména v kapitole 3, několik odstavců, kde by citování existujících pramenů prospělo. 
Například autorův popis monolitické a microservices architektury je poněkud kostrbatý. Tato stať v práci dle mého názoru 
vůbec nemusela být, jelikož se ní dále nijak nepracuje a vzhledem k tématu práce není až tak podstatná, nicméně pokud už 
tam jednou je, bylo by dobré dát si větší pozor na přesnost formulací.  
Podobné výtky lze mít i vůči některým dalším částem, například popis komunikace REST versus SOAP, nebo část o 
autorizaci. Myšlenky a úvahy jsou správné a autor dospěl k technicky správnému řešení, nicméně slovní popis v textu práce 
by měl být preciznější.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
V praktickém řešení jsem našel několik drobných prohřešků. 

- Implementace třídy InMemoryRefreshTokenService není thread-safe, takže zde bude docházet k problémům se 
synchronizací v případě více paralelních přístupů (s čímž je třeba u webových aplikací počítat vždy). 

- Při ověřování tokenů se ve třídě SignInCommandHandler nekontroluje, zda není uživatelský účet zablokován - do 
databáze se přistupuje napřímo a heslo se ověřuje přímo pouze pomocí třídy UserManager, která je ale určena 
pro low-level operace.  
Správně by se měla využít třída SignInManager, která poskytuje vyšší úroveň abstrakce. Zajišťuje například to, že 
při nezdařeném pokusu o přihlášení se informace o tomto pokusu zaznamená do databáze, a v případě 
opakovaného pokusu o přihlášení s nesprávným heslem se uživatelský účet na určitou dobu zablokuje. Tato 
kontrola v implementaci vůbec není, a přitom jde o poměrně důležitý bezpečnostní prvek. 

 
Celkově ale práci hodnotím jako zdařilou. Zvolené řešení je správné a praktická část je implementována hezky. Je vidět, že 
má autor s platformou .NET praktické zkušenosti. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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