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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje důkladné seznámení se s projektem BeeeOn na všech jeho úrovních. Návrh testování tohoto

systému považuji za obtížnější, protože se jedná o víceprocesový, asynchronní systém složený z vícero odlišných
funkčních celků.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání považuji za splněné, student se však v práci zaměřuje pouze na běžné případy užití daného systému.

Okrajovým situacím, které by mohly nastat, je věnováno minimum pozornosti.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text splňuje rozsah diplomové práce, kapitoly jsou informačně obsažné a text práce je doplněn vhodnými

ilustracemi.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu s vhodně navazujícími kapitolami. Řešená problematika je podána srozumitelně a v

dostatečné míře detailu.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce je psána slovensky, do míry kterou jsem schopen posoudit se jedná o jazykově kvalitně zpracovanou

práci. Po formální stránce práce splňuje standard akademické práce s několika malými prohřešky proti
typografickým zásadám způsobenými přetečením textu.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce využívá kvalitní zdroje věnující se problematice softwarového inženýrství a testování software. Dále jsou

citovány zdroje nutné k pochopení specifického prostředí BeeeOn systému a nástrojů použitých pro testování.
Všechny zdroje jsou v textu řádně ocitovány.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup má formu konzolové aplikace v jazyce Python a je začleněn do zřetězené linky nástroje

Jenkins. Řešení je dostatečně robustní a rozšiřitelné, kód je přehledný a snadno pochopitelný. Funkčnost řešení
byla ověřována pouze na stávajícím BeeeOn systému, na kterém bylo zjištěno několik chyb popsaných i v textu
práce. Nebylo však nijak testováno, zdali je aplikace schopna odhalit známé (záměrné) chyby.

8. Využitelnost výsledků
 Vyvinuté testy jsou plně funkční a využitelné v projektu BeeeOn. Testy mohou být do projektu bez potíží

začleněny a již přispěly k odhalení některých i obtížně zjistitelných chyb.
9. Otázky k obhajobě
 V práci se zmiňujete o problematice délky běhu testů. Uvažoval jste o jejich paralelizaci k dosažení kratších

testovacích časů?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práci považuji za nadprůměrnou, student uchopil náročnější problematiku kvalitně a text práce i řešení jsou dle

mého názoru na velmi dobré úrovni.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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