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Diplomová práce se zabývá vlastním návrhem a realizací informa£ního systému pro p°e-
pravní spole£nosti. Diplomová práce se skládá ze dvou podstatných £ástí a to textu samotné
diplomové práce a dále z implementace aplikace v programovacím jazyce Java, která pouºívá
SQL dotazy k p°ístupu do databáze.

Diplomant v úvodní teoretické £ásti textu diplomové práce p°edkládá souhrn pouºitých
technologii, nástroj· a metodik vývoje softwaru, který dokazuje, ºe diplomant p°i vypracování
diplomové práce pouºil ²irokou ²kálu v¥domostí, s kterými se setkal na magisterském studiu.

Diplomant navrhl a realizoval funk£ní aplikaci informa£ního systému pro dopravní spole£-
nost, kterou lze ov¥°it podle pokyn· v záv¥ru práce. Spu²t¥ní aplikace jsem ov¥°il.

Diplomant provedl v rámci teoretické £ásti diplomové práce zhodnocení a porovnání po-
dobných informa£ních systém·, které jsou na trhu. Výsledek porovnání zachytil v p°ehledné
tabulce 1. Získané poznatky pak vyuºil ve vlastním návrhu informa£ního systému.

Praktickou £ást diplomové práce za£íná diplomant návrhem schématu databáze, který v
následujícím textu podrobn¥ popisuje. Po té pokra£uje zajímavou volbou a to, ºe následující
popis návrhu je formou uºivatelská p°íru£ky, kde popisuje jednotlivá okna aplikace. Po uºiva-
telské p°íru£ce následuje instala£ní p°íru£ka.

Diplomant pln¥ splnil cíle diplomové práce, tak jak byly stanoveny v zadání diplo-

mové práce.

�len¥ní a kvalita textu je celkem na dobré úrovni aº na tyto nálezy:
1. N¥které obrázky (8,9,10) jsou ne£itelné. Musím ale ocenit, ºe tyto obrázky jsou uvedeny

v digitálních p°ílohách.
2. V teoretické £ásti jsou u popis· n¥kterých metodik pouºity p°íklady z návrhu. P°i£emº

tyto návrhové rozhodnutí v praktické £ásti nejsou uvedeny. To mi p°ipadalo nelogické.
3. Zvolená architektura aplikace je zastaralá. Pro£ tomu tak je p°edm¥tem druhé otázky an

diplomanta, které je uvedena níºe.

Dopl¬ující otázky:

1. Kolik spojení m·ºe být mezi dv¥ma objekty? Pouºijte obrázek 8 z diplomové práce.
2. Víte co je to �²pagetový kód�? Je vhodné takto navrhovat informa£ní systém?
3. Pro£ nejsou zdrojové kódy komentovány? M·ºete prosím vysv¥tlit pro£ pouºíváte ve zdro-

jových pseudonym LeeJordan jako autora? (pozn. nejsme v Bradavicích, ale na FEI)

Diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a klasi�kuji ji stupn¥m C.
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