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Cílem diplomová práce byl návrh a realizace �mikro framework-u� pro vývoj webových aplikací v jazyce
PHP.

Uplatn¥né metody: Diplomant v úvodní teoretické textové i v praktické £ásti diplomové práce
vyuºil do zna£né £ásti znalosti metod, s kterými se seznámil na navazujícím magisterském studiu.
Odchylky od metod jsou uvedeny v následujících odstavcích.

Co diplomant vytvo°il: Diplomant navrhl a realizoval vlastní framework, který pouºil ve vlastní
aplikaci.

Prokázání °e²ení: Diplomant ov¥°il návrh vlastního framework-u ve vzorové aplikaci, kterou nazývá
�skeleton� , viz kapitola 4.4 .

Spln¥ní cíl· diplomové práce: Diplomant splnil cíle diplomové práce.

Kvalita textu: Text diplomové práce a i samotná aplikace je celkem na dobré úrovni aº na tyto
nálezy (výb¥r):

1. Chybí popis pouºitých konvencí textové úpravy. Respektive text by pouºití jednotných typogra-
�ckých konvencí pot°eboval pro zp°ehledn¥ní. P°íkladem m·ºe být to, ºe v kapitole 4.1.3 jsou
pouºita velká písmena u slov uprost°ed v¥ty.

2. Text diplomové práce obsahuje nejmén¥ dvacet p°eklep· v £eských slovech, hrubých chyb nap°.
�zabívají elementárnímy problémy�.

3. P°eklep v názvu �rmy, místo JebBrains má být JetBrains.
4. Dále práce obsahuje velký po£et anglicismu (nap°. Controller·, Listener·, autoloadingu apod.)
5. U obrázk· s diagramy není vºdy jasné, zda jsou vytvo°eny podle konvenci UML nebo ne, coº je

pro £tená°e mnohdy matoucí.
6. V n¥kterých diagramech diplomant pouºívá asociaci s plnou a v jiných (v p°íloze) s £áste£n¥

plnou ²ipkou, coº neodpovídá konvencím UML.
7. P°i popisu diagramu MVC by bylo vhodn¥j²í pouºít pojem �komponenta� neº pojem �objekt� .
8. U obrázku 5. Diagram návrhového vzoru Page Controller není uveden zdroj. Diagram byl p°e-

kreslen a p°eloºen z literatury 40. To platí i pro n¥kolik dal²ích obrázk·.
9. V diagramu v p°íloze C má t°ída MvcControler více asociací neº ve zdrojových kódech. Naopak

t°ída Dispatcher nemá ve zdrojovým kódu asociaci na t°ídu Event.

Vyhodnocení kontroly textu diplomové práce: Kontrolou textu diplomové práce systémem na
odhalování plagiát nebyly zji²t¥ny ºádné shody s jinými pracemi. Dále nebyly zji²t¥ny ºádné shody ve
zdrojových kódech, které diplomant vytvo°il. Diplomová práce není plagiát.

Dopl¬ující otázky:

1. Co d¥dí potomci ze svých p°edk·?
2. Podle �správných� odpov¥dí na p°edchozí otázku odhalte chyby v diagramu t°íd z p°ílohy C.

Diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a klasi�kuji ji stupn¥m C (velmi dob°e).
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