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

Student pracoval v naší společnosti na pozici vývojáře aplikací v programovacím 
jazyce C#. Podílel se na vývoji aplikací jak na platformě Windows, tak na platformě 
Windows CE. Aplikace jsou koncipovány na principu klient-server s komunikací 
většinou řešenou na bázi XML. Součásti jeho práce byly i poměrně náročné úlohy jako 
synchronizace dat mezi více klientskými aplikacemi/zařízeními. Ve všech projektech 
byla použita databáze, většinou CompactSQL, MS SQL nebo Firebird. Student tedy 
využíval SQL a LINQ. 
V rámci své praxe se podílel na těchto aplikacích: 

• PGA Comp … aplikace pro vyhodnocování soutěží v paraglidingu v přesnosti 
přistání. Aplikace zahrnuje desktopovou aplikaci schopnou komunikovat se 
serverovou aplikací a s možností připojení externích zařízení (anemometr) 

• Docházkový systém …programové vybavení čteček čipových karet na 
platformě Windows CE s komunikací se serverem a zajištěním vzájemné 
synchronizace jednotlivých čteček 

•  MetroSYS – Laboratoř … úprava našeho měřícího systému pro zkušebnu brzd 
 

2. Aktivita studenta během řešení. 
Student dobře zapadl do kolektivu firmy a velmi trpělivě řešil svěřené úkoly. 
Nedostatek zkušeností s používanými nástroji (SVN, UML, …), řešením reálných 
aplikací, s návrhem logického a ergonomického ovládání způsobil někdy vážný 
problém, se kterým se student nebyl schopen samostatně vypořádat. Vždy se ale snažil 
najít nějaké řešení nebo požádal o pomoc zkušenější kolegy. 
 

3. Hodnocení dosažených výsledků a přínos firmě. 
I přes menší samostatnost při řešení problémů byla práce pro naši společnost 
přínosem. Software PGA Comp je proveden na velmi dobré úrovni, funkčnost bude 
ověřena na soutěži na konci července 2011. Další aplikace jsou nasazeny u zákazníka 
a momentálně fungují bez problémů. 
Pro studenta měly tyto úkoly rozhodně velký přínos, protože se podílel na celém 
životním cyklu aplikace, byl nucen řešit její úpravy na základě požadavků zákazníka. 
Podílel se také na odstranění vzniklých problémů na software měřícího přístroje přímo 
v provozu u zákazníka. 
 

4. Souhrnné hodnocení. 
Z výše uvedených důvodů tuto práci doporučuji k prezentaci ke státní závěrečné 
zkoušce. 
 

5. Otázky k obhajobě. 
 
 



 
 

6. Celkové hodnocení. 
2 – velmi dobře  
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