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1. Informace k zadání
 Zadání vyniklo ve spolupráci s týmem oVirt/RHV z firmy RedHat. Cílem bylo nastudovat používané procesy vývoje

a integrovat do nich techniky agilního vývoje a včasného testování.
2. Práce s literaturou
 Studentka vycházela převážně z dokumentace použitých nástrojů a dále pak z literatury doporučené odborným

konzultantem.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Odborným konzultantem z firmy RedHat byl pan Lukáš Svatý. Ten k aktivitě studentky píše následující:

Slečna Saranová pracovala na bakalárskej práci s témou včasného testovania pre projekt oVirt/RHV. Práca bola
konzultovaná v pravidelných intervaloch a navrhnuté riešenie zohľadňuje dostupné technológie ako aj dostupné
interné servisy a komponenty v projektu oVirt/RHV. Navrhnutým riešením bolo rozšírenie existujúcej knižnice rhv-
data o nové konektory potrebné k úspešnosti danej bakalárskej práce ako aj o riadiaci cyklus, ktorý riadi
navrhnutý proces. Bakalárska práca bola úspešne vypracovaná a je momentálne používaná UX testerským
týmom na zefektivňenie release procesu projektov oVirt a produktu Red Hat Virtualization (RHV). Celkovo som
s implementaciou aj vypracovaným dielom nad mieru spokojný vzhľadom na dosiahnute výsledky uvedene v BP
a hodnotím ju ako úspešna.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v předstihu a výsledný text byl se mnou konzultován. Studentka následně text upravila dle

mých připomínek.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Z pohledu vedoucího práce jsem s přístupem studentky velmi spokojen. S ohledem na to, že i odborný konzultant

studentku velmi chválí navrhuji hodnotit tuto práci stupněm výborně.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 3. června 2020

 Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí práce
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