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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání vyžadovalo poměrně rozsáhlé studium existující infrastruktury a nástrojů, jejich aplikačních rozhraní

a dále implementaci dalších součástí, které by umožnily kontinuální nasazování software specifikovaným
způsobem. Z toho pohledu hodnotím zadání jako poměrně náročné.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 Technická zpráva se svým rozsahem blíží spíše horní hranici rozmezí obvyklého pro diplomovou práci.
4. Presentation level of technical report 90 p. (A)
 Za silnou část práce považuji zejména velmi důkladně zpracovanou problematiku kontinuální integrace

a nasazování software a existujících nástrojů využívaných v praxi. Části věnované návrhu a implementaci
vlastního řešení jsou pak mírně stručnější a soustředí se spíše na jednotlivé detaily, nicméně celková koncepce je
ve výsledku dobře pochopitelná.

5. Formal aspects of technical report 88 p. (B)
 Práce je psána v anglickém jazyce na výborné úrovni. Z typografického hlediska je technická zpráva také velmi

pečlivě zpracována a lze mít pouze drobné výhrady.
6. Literature usage 88 p. (B)
 Seznam použité literatury je přiměřeně rozsáhlý a výběr zdrojů odpovídá zaměření práce. Výhradu mám k sazbě

jmen autorů, která v některých případech zřejmě nejsou správně (např. [13-15]).
7. Implementation results 98 p. (A)
 Implementačním výstupem je zejména nástroj pro řízení kontinuálního nasazení v prostředí Kubernetes a dále

konfigurované prostředí integrující nástroje třetích stran, které umožňuje celý proces řídit a monitorovat.
Výsledkem je velmi komplexní a plně funkční nástroj implementující kontinuální nasazování softwarových služeb
v daném prostředí.

8. Utilizability of results
 Výsledný nástroj je k dispozici jako software s otevřeným kódem a je prakticky využitelný při vývoji a nasazování

software popsaným způsobem.
9. Questions for defence
 Lze vytvořený nástroj nebo obecně techniku "canary deployment" využít pro souběžné nasazování více

služeb, např. pokud dojde ke změně způsobu komunikace mezi nimi?
10. Total assessment 94 p. excellent (A)
 Pan Malina prostudoval rozsáhlou problematiku a související poměrně složité softwarové nástroje

a implementoval pěkně navržené softwarové řešení. Rovněž technická zpráva je po všech stránkách velmi
kvalitně zpracována. Práci proto hodnotím jako výbornou.

  
In Brno 5. June 2019

 Burget Radek, Ing., Ph.D.
reviewer

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

