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P O S U D E K  D I P L O M O V É  P R Á C E

VYTVOŘENÍ WEBOVÉ APLIKACE PRO PODPORU SPRÁVY MALÝCH OBCÍ

(téma)

Předložená diplomová práce měla za úkol vytvořit funkční webovou aplikaci pro podporu 
správy malých obcí včetně návrhu databázové struktury k dané aplikaci.

V části teoretické diplomant popisuje základní programové prostředky, které v práci využívá. 
Jsou to především - jazyk HTML spolu s CSS „stylováním", skriptovací jazyk Javascript a 
PHP.

Praktická část ze začátku definuje databázové schéma tzv. datový model systému, dále se pak 
zabývá popisem všech funkčních částí webové aplikace. Na závěr praktické části je rozebrán 
způsob zabezpečení aplikace. 
Pro ukládání hesel jsou použity "hashovací" algoritmy SHA-1 a aplikace využívá víceúrovňový 
uživatelský systém práv. 
Pro ještě větší bezpečnost by však bylo rozumné rozdělit databázovou tabulku uživatelů na 2 
nezávislé tabulky. Jedna by obsahovala jen privilegované uživatele (administrátory) a druhá by 
sloužila pro běžné návštěvníky. Bezpečnost by zvýšil např. i systém logování IP přístupových 
adres apod.

Po formální i grafické stránce práce obsahuje všechny nezbytné náležitosti. Jazyková úroveň je 
též dobrá.



K práci je přiloženo médium obsahující samotnou aplikaci spolu s webovým, aplikačním a 
databázovým serverem tzv. Uniform Server, který je nutno pro zprovoznění webové aplikace 
předem nainstalovat.

Nedostatky:

1. Přiložený návod k instalaci aplikace popisuje pouze postup zprovoznění webového serveru. 
Instalace samotné aplikace není nikde popsána a tudíž spuštění a otestování aplikace bylo velmi 
problematické.

2. Diplomant zapoměl přiložit nebo uvést přihlašovací jméno a heslo pro privilegovaného 
uživatele systému. Nakonec se ale podařilo i přihlášení do systému, které však vyžadovalo 
provést malé změny v samotném kódu aplikace. Takový postup instalace je však krajně 
nevyhovující pro běžného uživatele.

Konstatuji, že hlavní cíle práce byly splněny. Diplomant dokázal vytvořit graficky přehlednou a 
užitečnou webovou aplikaci. Po odstranění instalačních problémů by bylo možno aplikaci 
používat v reálných podmínkách malých měst a obcí.

Na diplomanta mám následující dotaz:
Z jakých důvodů byl zrovna vybrán web-databázový instalační balíček Uniform Server, když 
existují spousty kvalitnějších alternativ ? 
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