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1. Informace k zadání
 Práce nenavazovala na předchozí projekty a byla zadána ve spolupráci se společností Red Hat, která práci po

odborné stránce vedla. Odborným vedoucím na straně Red Hat byl konkrétně Ing. Petr Muller. Práce byla z mého
pohledu mírně nadprůměrně náročná tím, že vyžadovala komunikaci s řadou vývojářů ve firmě Red Hat, získání
jejich názorů na dokumentaci testů, promítnutí těchto názorů do výsledného díla a také obhájení výsledného díla
před vývojáři ve firmě Red Hat. Zadání práce bylo jednoznačně splněno.

2. Práce s literaturou
 Student byl schopen si ve spolupráci s odborným vedoucím i samostatně najít patřičné studijní prameny (a to jak

prameny pokrývající teoretické tak i implementační aspekty jeho práce), nastudovat si je a využít pro vlastní práci.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl po celou dobu řešení vysoce aktivní, komunikoval se svým odborným vedoucím, se mnou i s řadou

dalších vývojářů ve firmě Red Hat. Na konzultace byl vždy řádně připraven a závěry dosažené během konzultací
systematicky reflektoval ve své další práci.

4. Aktivita při dokončování
 Student dokončoval práci v dostatečném časovém předstihu.
5. Publikační činnost, ocenění
 Student prezentoval svou práci mezinárodní vývojářské komunitě v rámci konference DevConf 2015. V rámci

společnosti Red Hat byla jeho práce přijata velmi pozitivně a podle mých informací bude studentem vytvořené dílo
v rámci společnosti Red Hat dále rozvíjeno.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 S ohledem na mírně nadprůměrnou obtížnost zadání, na opravdu velmi vysokou aktivitu studenta po celou dobu

řešení, na prezentaci výsledků na mezinárodní vývojářské konferenci i na velmi pozitivní přijetí výsledného díla ve
společnosti Red Hat, kde podle mého názoru student velmi dobře reprezentoval FIT VUT, navrhuji hodnocení
stupněm A.

 

V Brně dne: 2. června 2015
.................................
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