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1. Assignment complexity average assignment
 Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s agilním vývojem softwaru a souvisejícími technologiemi, a poté

navrhnout a implementovat nástroj pro kontrolu kolizí při souběžném přístupu u vytváření infrastruktury jako kódu
s využitím zvoleného nástroje Terraform. Práce je poměrně náročná, protože vyžadovala nastudování relativně
velkého množství technologií a jejich využití.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 85 p. (B)
 Všechny potřebné informace jsou v práci obsaženy a jsou správně strukturovány do jednotlivých kapitol. Text je

srozumitelný, také k rozsahu jednotlivých kapitol nemám výhrady. Výhrady jsou spíše okrajového charakteru,
některé části o implementaci mohly být rozsáhlejší, a v technické zprávě chybí zmínka, zda bylo řešení
zveřejněno jako open source (poslední bod zadání). Celkově však obsahovou stránku technické zprávy hodnotím
kladně.

5. Formal aspects of technical report 80 p. (B)
 Práce je psána v anglickém jazyce, jehož úroveň je velmi dobrá, ale místy se najdou gramatické nedostatky,

jejich množství však není zásadní, na pochopitelnost textu nemají vliv. Typograficky je práce v pořádku, u
některých obrázků mohl být použit vektorový formát. Jiných typografických nedostatků jsem si nevšiml, hodnotím
tedy formální úpravu jako mírně nadprůměrnou.

6. Literature usage 90 p. (A)
 Práce s literaturou je v pořádku, studijní prameny pokrývají danou problematiku a k jejich volbě nemám výtky.

Také samotné odkazování těchto pramenů je v pořádku a v souladu s normou. Převzaté věci jsou tak
v technické zprávě odlišny od vlastních výsledků.

7. Implementation results 85 p. (B)
 Realizační výstup zahrnuje vytvořeného agenta, který spolupracuje se systémem GitHub, který zajistí, aby změny

infrastruktury v Terraform vždy vycházely z aktuální verze. Realizační výstup je funkční a prakticky využitelný.
8. Utilizability of results
 Vytvořené řešení je prakticky využitelné a pokud bylo/bude zveřejněno jako open source, má jistě potenciál být

využíváno širší veřejností.
9. Questions for defence
 Bylo by možné vaše řešení použít i pro jiný nástroj než Terraform? Co a jak by bylo potřeba upravit a jak

náročné by to bylo?
10. Total assessment 85 p. very good (B)
 Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci jako lehce naprůměrnou. S přihlédnutím ke kvalitní technické zprávě,

realizačnímu výstupu i celkové náročnosti zadání navrhuji hodnocení stupněm B (velmi dobře).
  
In Brno 18 August 2020
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reviewer
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