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1. Splnění požadavků zadání.
Diplomová práce plně odpovídá zadání – v průběhu schůzek s diplomantem došlo k upřesnění funkcí
aktualizačního serveru tak, aby splňoval nejen roli aktualizací programu informačního systému
Agrokrom, ale měl i funkci pro správu licencí, od objednání až po distribuci zákazníkům. Činnost a
zapojení diplomanta byly aktivní ve prospěch splnění požadavků na realizaci tohoto záměru.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
 Předložená diplomová práce (celkem 51 stran) má přehlednou strukturu, text je uspořádán ve vhodné
návaznosti, je úplný. Je členěn logicky od seznámení se s problematikou licenční a distribuční
politiky software, seznámení s architekturou a dokumentací aplikace Agrokrom a jejich samostatných
programových částí.
Podstatná část je věnována problematice aktualizačního serveru (PServer) postupně od vize projektu
přes specifikaci požadavků, analýzy a návrhu až k implementaci. Práce je vhodně doplněna
obrazovou dokumentací.
Jazykovou stránku a formální zpracování diplomové práce považuji za vhodnou. V části diplomové
práce je místo slovesa jsem používáno nespisovně – sem.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Požadavky zadavatele na vývoj jsou splněny. Návrh aplikace a implementace je podle představ
zadavatele, postupně byly diplomantem řešeny problémy, které vznikly během řešení (úprava
aplikačního serveru, posunutí projektů na verzi .NET 3.5, zabezpečení komunikace mezi aplikacemi,
problém s vývojem na jiné verzi operačního systému Windows, než cílová platforma). Diplomant k
řešení těchto problémů přistupoval samostatně, aktivně a s erudicí. Diplomant dobře navrhnul i
rozhraní pro nově vyvíjenou aplikaci, dobře spolupracoval s ostatními členy týmu.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky ani nerozšiřuje již publikované výsledky. Cílem bylo navržení a
technická realizace aktualizačního serveru pro již existující informační systém. Při realizaci
požadavků diplomant byl nucen hledat řešení vzniklých problémů a výsledkem je jedna aplikace
poskytující služby a dvě aplikace uživatelských rozhraní – webová a desktopová administrační.
Výsledky práce budou využity při realizaci projektu v rámci vývojové činnosti firmy Zemědělský
výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a budou prakticky využívány uživateli programu Agrokrom.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů odpovídá zaměření a rozsahu diplomové práce. Studijní materiály byly
využity pro vlastní návrhy aktualizačního serveru a rozšíření funkcí stávající aplikace Agrokrom

6. Otázky k obhajobě.
Jaké jsou jiné možnosti zabezpečení přenosu komunikace a dat mezi P-serverem a jeho klienty, než
jste zvolil. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení.
Pro vytvoření servisní vrstvy jste využil komponentu z Windows – WCF. Proč jste využil tuto
technologii, jaké jsou jiné možnosti a rozdíl mezi nimi.

7. Souhrnné hodnocení.
I když nebyla plně funkční aplikace dokončena vzhledem k řešení dalších vzniklých neplánovaných
problémů, diplomant se seznámil s danou problematikou, navrhl řešení, vybral vhodné technologie a
po konzultacích upravil funkčnost. Byl předveden základní funkční prototyp, který po dokončení
vývoje bude využit při realizaci konkrétního projektu v rámci vývojové činnosti firmy Zemědělský
výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a bude prakticky využíván uživateli nové verze programu
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