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Diplomová práce se zabývá vlastním návrhem a realizací informa£ního systému pro �tness
centrum. Diplomová práce se skládá ze dvou podstatných £ástí a to textu samotné diplomové
práce a dále implementace aplikace v programovacím jazyce C#/.Net.

Diplomant v úvodní teoretické £ásti textu diplomové práce vyjmenovává n¥kolik standard-
ních metodik vývoje softwaru. Poté si diplomant zvolil vlastní postup vývoje, který si upravil
na své podmínky. Tou podstatnou podmínkou bylo to, ºe diplomovou práci musí vypracovat sa-
mostatn¥. Zatímco metodiky jsou ur£eny pro vývojové týmy. Diplomant vyuºil p°i organizování
svých aktivit znalosti, s kterými se seznámil b¥hem magisterské studia a tv·r£ím zp·sobem je
upravil.

Diplomant navrhl a realizoval funk£ní aplikaci informa£ního systému pro �tness centra. P°i
návrhu a implementaci cílové aplikace postupoval podle vlastní metodiky vývoje.

Diplomant provedl v rámci teoretické £ásti diplomové práce zhodnocení a porovnání po-
dobných informa£ních systém·, které jsou na trhu. Podle tohoto porovnání stanovil hlavní
vlastnosti vyvíjené aplikace.

Praktickou £ást diplomové práce za£íná diplomant p°ehledem uºivatelských p°íb¥h·. To
povaºuji za sou£asný zp·sob prezentace toho co se o£ekává od produktu. Tento p°ístup je p°í-
stupn¥j²í pro v²echny strany projektu neº jsou klasické p°ípady uºití.

Diplomant pln¥ splnil cíle diplomové práce.

Kvalita textu je celkem na dobré úrovni aº na tyto nálezy:
1. V seznamu zkratek chybí zkratky (nap°.SDLC, SRS, ASP, EF) a zcela chybí seznam

pojm·.
2. Práce obsahuje velký po£et po£e²t¥ných slov. Nap°íklad: �kontroling� , � bindování� ,

�middlewarovými� , �hashovací� , �dehashovací� atd.
3. Chybí jednotné typogra�cké ozna£ení cizích slov a pojm·.
4. U n¥kterých obrázk· chybí uvedení zdroje.

Text diplomové práce je dob°e £len¥n. Popis vlastního návrhu aplikace je velmi podrobný a je
náro£ný na £tení. Nebylo v silách vedoucího práce posoudit jeho správnost, p°edev²ím proto, ºe
de�nitivní text práce byl vedoucímu k dispozici t¥sn¥ p°ed jejím odevzdáním. Diplomant tuto
£ást práce vypracoval zcela samostatn¥.

Kontrolou textu diplomové práce nebyly zji²t¥ny ºádné shody s jinými pracemi.

Dopl¬ující otázky:

1. Pro£ chybí programátorská dokumentace?
2. Pro£ nejsou zdrojové kódy komentovány?
3. Jak se vytvá°í programátorská dokumentace v C#?

Diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a klasi�kuji ji stupn¥m B (výborn¥ minus).
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