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1. Popis typu práce a rozsahu práce, na které se student ve firmě podílel.

Úkolem studenta bylo programování interních aplikací, správa systémů a vytvoření privátního doudu.

Student pracoval na více projektech. První projekt začal v říjnu 2013 a skončil v listopadu 2013 v rozsahu

100 hodin, jedná se o aplikaci JumpPart. Druhý projekt začal v listopadu 2013 a pokračoval do února 2014

v rozsahu 150 hodin, jedná se o mobilní aplikaci pro informační systém Akro. Třetí projekt začal v březnu

2014 a téhož měsíce byl ukončen, v rozsahu 60 hodin, jedná se o tvorbu privátního doudu. Čtvrtý projekt

začal v březnu 2014 a skončil v dubnu 2014, v rozsahu 80 hodin, jedná se o úpravy v informačním systému

Akro. Posledním a v pořadí pátým projektem, který začal v dubnu 2014 a skončil ve stejném měsíci,

v rozsahu 30 hodin, je administrace systémů ve firmě.

2. Aktivita studenta během řešení.

Student během praxe pracoval samostatně a velmi aktivně. Zadané úkoly plnil pečlivě a systematicky.

Využíval všech dostupných zdrojů k získání potřebných informací, např. knihovna MSDN, TechNet apod.

3. Hodnocení dosažených výsledků a přínos firmě.

Projekt, který student nazval JumpPart, přinesl značnou úsporu času při přípravě počítačových a mobilních

učeben.

Cílem dalšího projektu v pořadí, bylo zpřístupnit informační systém Akro do mobilních zařízení Android.

Aplikace nám velmi uspořila čas a poskytla nám dostupnost z mobilního zařízení. Dosaženým výsledkem je

funkční aplikace, která nám umožňuje přistupovat k informačnímu systému skrze telefon/tablet. Aplikace

funguje pouze na verzi OS Android 4.0.3 a vyšší, což přináší problém při použití starších zařízení, pro které

není tato verze OS dostupná.

Projekt, ve kterém student řešil tvorbu privátního doudu nám vyřešil potíže s laboratořemi zaměstnanců a

přípravou MOC kurzů.

Projekt, ve kterém student řešil úpravy informačního systému Akro, nám usnadnil práci s tímto

informačním systémem a samotný systém rozšířil.

Posledním projektem, kterým se zabýval administrací ve firmě, nám student pomohl rozšířit kapacity

servisního týmu a pomohl vyřešit problémy našich zákazníků. Všechny projekty, které student realizoval

byly obrovským přínosem pro firmu a ušetřily firmě spoustu času a finančních prostředků.

4. Souhrnné hodnocení.

Student pracoval velmi dobře a jako firma jsme s ním byli velice spokojeni, proto doporučujeme, aby

předložená práce byla prezentována u státní závěrečné zkoušky.



5. Otázky k obhajobě.

Proč byla zvolena varianta řešení skrývání oddílů disku v aplikaci JumpPart místo bootovací nabídky?

Proč mobilní aplikace pro informační systém Akro nepodporuje nižší verzi OS Android, než 4.0.3?

Jaké jsou výhody použití SOAP protokolu oproti přirozenému webovému rozhraní?

Jaké možnosti škálování nabízí řešení privátního doudu?
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