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Tento  dokument  obsahuje  oponentský  posudek  na  vision  document,  business 
analýzu  a  analytický model  projektu  DocumentManager.

Vize Projektu
Vize projektu podává ucelený náhled na realizovaný software.

Náročnost systému pro uživatele je dle mého názoru specifikována ne zcela 
přesně. Cituji: „Systém bude nenáročný na obsluhu“. Tomuto odstavci bych se zcela vyhnul, 
protože většina uživatelů má rozdílné zkušenosti s práci na PC a ty se mohou lišit.

Bylo by dobré přímo specifikovat požadavky na siťové vybavení, protože v tomto případě 
se u zadavatele může změnit technologie apod. Nebo by bylo vhodné přeformulovat odstavec : 
„Systém bude nasaditelný v prostředí počítačové sítě zadavatele, aniž by bylo třeba pořizovat 
novější hardwarové nebo softwarové vybavení. “ na odstavec, který bude více vyčepávajícím 
způsobem specifikovat danou problematiku.

Jestliže jsem správně pochopil rozsah řešení, kde se k systému bude přistupovat pomocí 
webového prohlížeče. Pak by měl výt specifikován v požadavcích na server také webový server na 
kterém aplikace poběží.

V předpokládaném řešení by bylo možná dobré specifikovat verzi .NET frameworku, na 
které váš projekt  poběží. Ovšem současně chápu že jde jen o předpokládané řešení.

Mono projekt je dle mého názoru velice zajímavou portací .NET frameworku pro prostředí 
UNIX/LINUX, ale dle mého osobního názoru se nehodí do produkčního prostředí. Ve spojení s 
MySql .NET connectorem se kterým mám bohaté zkušenosti a vím o problémech s touto 
knihovnou bych se jí osobně vyhnul. Jestliže v tomto případě bude server na operačním systému 
Debian, tak by bylo vhodné zvážit fakt, že  balíky pro Mono for Debian jsou stále Unstable. Ale to je 
pouze můj osobní názor.

Dále by bylo vhodné specifikovat přesněji verze a tipy prohlížečů, na kterých aplikace 
poběží. Aby bylo zamezeno pozdějším spekulacím o nefunkčnosti některých částí webu.

U školení by bylo vhodné nejen specifikovat minimální počet školení, ale také jejich 
maximální bezplatný počet, či cenu za každé školení. V tomto případě není úplně jasné jestli 
budou školení placená či zdarma.

Byznys analýza
V tomto případě bych si dovolil se pozdržet komentáře na byznys analýzu reálné již zavedené 
organizace. Z mého pohledu jsem nezjistil žádné závažné faktické chyby.
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Analýza Projektu

V bodě 2.2.1.1.2  je stanoveno, že dokument může měnit pouze uživatel, který dokument do 
systému přidal. V této sekci by bylo vhodné lépe specifikovat, za jakých podmínek se může 
dokument změnit, jestliže uživatel např. již neexistuje.

V profilu uživatele by stálo za úvahu uvést výčet doporučených znalostí pro správce systému.

V Use case diagramu Evidence Dokumentů (3.2.1.2.1 ) chybí podle popisu pod diagramem Use 
case „Vyhledat dokument “. Navíc se dle mého tento případ trochu kryje s filtrováním dle 
parametrů.

V Use case modelech by bylo dle mého názoru přidat případ skartace dokumentu.
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