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Cíl práce: Cílem práce je provést agregaci několika vybraných webových systémů v jeden 

nový systém. V praktické části bude vypracován model celého systému. 

 

Slovní hodnocení: 
Obsah a naplnění cíle práce: 

V úvodu práce autor rozebírá problematiku propojení systémů. Třetí kapitola obsahuje rozdělení a popis webových 
služeb. Ve čtvrté kapitole jsou popsány příklady zkoumaných agregovaných systémů. V páté kapitole autor popisuje 
vlastnímodelové řešení - zavádí tři nové systémy, jejich požadavky, případy užití, definuje vazby mezi systémy a 
uvádí diagramy analytických tříd, včetně popisu změn v existujících systémech. V šesté kapitole autor na základě 
analytických tříd a vybraných technologií zavádí tzv. návrhové třídy nutné pro ukládání dat a komunikaci s databází. 
Závěrečné kapitoly popisují testování a další budoucnost navrhovaného řešení. 

Obsah práce je v souladu se zadáním. Autor práci vytvořil zcela sám a dané cíle splnil. 
 

Logická stavba, srozumitelnost, jazyková a stylistická úroveň práce: 

Autor v několika případech uvádí zcela totožné kapitoly (např. kap. 4.1.1 a 4.2.1, 5.5.3 a 5.6.3, 6.1.4 a 6.2.4). Práce 
obsahuje 12 prázdných, ale očíslovaných stran - důsledek nevhodného oboustranného tisku. Chybí odkazy na obrázky 
a přílohy. U diagramů je použita příliš sytá barva pozadí a vlastní text je tím špatně čitelný. 
 

Metody a technologie uplatněné v práci: 

Java EE 6, JSP a servlety. Technologie JAX-RS pro implementaci webových služeb. Databáze MySQL 5. Aplikace 
CAS pro systém jednotného přihlášení. UML diagramy. Návrhové vzory Singleton a MVC. 
 

Prokázání správnosti navrženého řešení problému: 

Aplikaci jsem neměl možnost vyzkoušet. Důležitá kapitola 7 Testování nic o testování navrženého modelu nevypovídá 
a příloha B.6 - fáze realizace neuvádí výsledek vlastní implementace části systému. Chybí příklady konkrétních 
náhledů do stránek jednotlivých systémů aplikace. 
 

Dotazy a připomínky k DP: 

Ze tří vybraných systémů (se zaměřením na fanoušky skupiny Green Day) je řešením model, který je tvořen třemi 
novými systémy. Je to v tomto případě výhodné? 

V jakém prostředí byly psány zdrojové kódy upravovaných a nově vytvářených systémů? 
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