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Obsah práce: 

 

Předmětem diplomové práce bylo vytvoření frameworku podporujícího týmový vývoj 

databázových aplikací. Důraz byl kladen na minimalizaci možností zanesení chyby v rámci 

vývoje juniorskými programátory, čímž by se měla usnadnit práce senior vývojářům, kteří by 

měli řešit pouze optimalizační problémy. Toho bylo dosaženo přenesením DDL (a části 

DML) databázové logiky primárně do XML souborů. Tyto jsou pak parsovány a “deployová-

ny“ do DB bez nutnosti pracovat s čistým SQL. Tento přístup pak umožňuje rozsáhlou kon-

trolu syntaktické správnosti, podléhání různým jmenným konvencím, atd. Nezanedbatelný 

důraz byl také kladen na korektní logování chyb a průběhu vykonávání dotazů.  

Práce začíná stručným úvodem, na nějž navazuje analýza vývojového cyklu DB apli-

kace a souvisejících nároků na framework, který by usnadňoval jednotlivé kroky v tomto cyk-

lu. Jedná se především o úvahy ve smyslu vztahu junior-senior vývojář. Na základě analýzy 

následuje kapitola specifikace, která popisuje vlastnosti, které jsou implementovány ve fra-

meworku. Způsob, jakým jsou tyto vlastnosti implementovány, popisuje kapitola “Design a 

implementace” a následně kapitola “Programátorská dokumentace”. Krátké shrnutí imple-

mentovaných vlastností obsahuje předposlední kapitola a práci uzavírá stručné shrnutí. 

 

Hodnocení: 

 

Práci hodnotím veskrze kladně. Struktura práce je logická a analýza potřeb odpovída-

jící. Místy by práci neuškodilo jít do větších detailů třeba při popisu existujících metod. Např. 

u ORM nebo LINQ není ani popsáno, co dané zkratky znamenají a co si pod nimi může čita-

tel představit. Vzhledem k rozsahu práce (60 stran) by takové rozšíření nebylo nereálné. 

V podobném duchu se nese poslední výtka a to je neexistence sekce, která by popisovala vliv 

overheadu způsobeného frameworkem na výkon při vykonávání dotazů. 

Softwarová část je originální, modulární a působí kompaktně. Aplikovatelnost frame-

worku byla úspěšně podrobena zkoušce v komerčním prostředí, kde byl software (alespoň 

podle tvrzení autora) přínosem. 

 

Klady: 

 

1) Implementace originálního softwaru vycházejícího z reálných aplikačních potřeb. 

2) Korektní analýza potřeb. 

3) Modulárnost systému. 

  

Zápory: 

 

1) Místy stručná textová část diplomové práce. 

  

Závěr: 

 

Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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