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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání považuji za průměrně obtížné.
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.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je velice dobrá, čitatel se velice dobře orientuje v textu, jednotlivé kapitoly

hezky navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 72 b. (C)
 Typografická a jazyková stránka práce je dobrá. V práci bylo ale nalezeno několik málo překlepů.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Studijní prameny jsou voleny s ohledem na téma práce velice vhodně. Oceňuji výběr některých knižních titulů.

Uvedené citace také jasně odlišují vlastní výsledky od těch převzatých.
7. Realizační výstup 77 b. (C)
 Výsledkem práce je návrh a samotná implementace prostředí pro regresní testy a integrace pro dalšího prostředí

pro tzv. monkey testy existující Android aplikace. Technické řešení je zcela funkční (přímo předvedeno), přičemž
oceňuji možnost částečné automatizace. Co naopak schází je nějaké dlouhodobější testování pomocí
navrženého technického řešení.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou využity ve výzkumné skupině. Práce přinesla objevení významných chyb a samotné

prostředí bude dále používáno a rozvíjeno. 
9. Otázky k obhajobě
 Jak složitá by byla integrace vašeho řešení do systému Jenkins?
10. Souhrnné hodnocení 81 b. velmi dobře (B)
 I když formální úprava práce mírně zaostává je prezentační úroveň technické zprávy velice dobrá. Kladně také

hodnotím výběr a samotnou práci s literaturou. Samotné výsledky práce jsou a budou dále používány, a proto
navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (B).

 

V Brně dne: 1. června 2015
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