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1. Informace k zadání
 Zadání považuji za obtížnější, jelikož vyžadovalo osvojit si znalosti a získat zkušenosti nad rámec

dosavadního studia, zejména z oblastí analýzy a testování systémů; kromě tvorby/volby modelů systémů
a jejich využití pro generování testů zadání také vyžadovalo, za účelem ověření testů, modelované
systémy implementovat.
Zadání považuji za splněné.

2. Práce s literaturou
 Studentka prokázala schopnost samostatně využívat vedoucím doporučené i vlastním úsilím nalezené 

informační zdroje související s řešeným tématem, orientovat se v nich, čerpat z nich a  vhodně využívat
informace v nich obsažené za účelem řešení zadaného problému.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka zahájila práci na projektu s poměrně velkým zpožděním; řešení začala výrazněji konzultovat

a o dílčích pokrocích a problémech v řešení informovat a diskutovat je  až cca v poslední třetině doby
vyhrazené pro řešení.
Po zahájení řešení již studentka pracovala velmi intenzivně a samostatně, řešení konzultovala
průběžně a na konzultace byla vždy velmi dobře připravena.

4. Aktivita při dokončování
 Výsledek práce studentky (tj. realizační výstup a technická zpráva) začal být předkládán ke konzultacím poměrně

pozdě; nicméně, konečný výsledek byl předložen v předstihu, umožňujícím jeho opakované
připomínkování před odevzdáním.

5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známa žádná publikační činnost či ocenění týkající se této práce.

Nicméně, ve výsledku práce spatřuji praktický i publikační potenciál, zejména v oblasti automatizace
procesu generování a aplikace testů.

6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 S přihlédnutím k 

charakteru a míře obtížnosti zadání,
později zahájené, nicméně poté již intenzivní a samostatné práci studentky směrem k naplnění požadavků
zadání a zpracování technické zprávy i celkovému přístupu studentky k řešení

navrhuji ohodnotit práci studentky stupněm B.

 

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

  
V Brně dne: 17. května 2021

 Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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