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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o obtížnější zadání z důvodu nutnosti důkladného nastudování nejen teorie průběžné integrace a

specifického testování, ale zejména musel student analyzovat aktuální architekturu produktu Planning Wizard
vyvíjeného a průběžně rozšiřovaného ve společnosti Logio s.r.o. v průběhu posledních deseti letech. Problém byl
zejména v nedostačující, případně neexistující, dokumentací některých částí uvedeného produktu. Produkt se
průběžně doplňuje o nové požadavky nových zákazníků.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Všechny části technické zprávy jsou informačně bohaté a pro

práci skutečně nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je psána celkově srozumitelně. Logická struktura technické zprávy je členěna dle Pokynů pro

vypracování diplomové práce. Poměr teoretického úvodu, rozboru zadání a prezentace vlastního řešení
koresponduje s požadavky dle uvedených pokynů. Návaznosti jednotlivých kapitol odpovídají logickému sledu
zkoumání a řešení problému. Popisované skutečnosti jsou doplněny názornými ilustracemi.

5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Zpráva je napsána ve slovenském jazyce, takže jazykovou správnost nejsem kompetentní komplexně posoudit.

Objevila jsem pouze několik drobných překlepů. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Vyskytuje se několik
typografických prohřešků, jako jsou jednopísmenné předložky, či spojky na konci řádků.

6. Práce s literaturou 87 b. (B)
 V seznamu literatury je uvedeno 26 titulů. Seznam použité literatury obsahuje přiměřený počet zdrojů

pokrývajících celou řešenou problematiku. Použité zdroje jsou v textu práce většinou řádně citovány dle citační
normy. Převzaté prvky jsou, řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentce. Aplikace je funkční a připravena pro použití v reálném

prostředí. Struktura testů a průběžné integrace byla navržena tak, aby daný systém byl snadno rozšiřitelný o další
techniky a typy testů. Provedení aplikace je nadstandardní, pouze v dokumentaci u některých vlastních
zdrojových kódů aplikace chybí komentáře s uvedením autora.

8. Využitelnost výsledků
 Řešení bylo vyvíjeno pro společnost Logio s.r.o. a je aktuálně nasazeno v jejím produkčním prostředí.

Implementované řešení přináší zrychlení začlenění nových požadavků a zpětnou vazbu u produktu Planning
Wizard.

9. Otázky k obhajobě
 1. Na straně 9 uvádíte, že součástí průběžné integrace je i zlepšení čitelnosti kódu. Jakou formou je ve

Vašem testovacím rámci tento požadavek řešený?
10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Jedná se o velmi kvalitně vypracovanou diplomovou práci. Práce je na vysoké úrovni jak po formální, tak i po

praktické stránce. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (B).

 

V Brně dne: 10. června 2015
  .................................
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