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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah práce je hraniční. Z celkových 28 vysázených stran obsahuje 5 stran jen obrázek nebo jsou téměř

prázdné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce je v mnoha ohledech příliš stručná a většina kapitol by bylo vhodné rozšířit. Některé z nich tvoří jen

obrázek nebo text v odrážkách. Úvodem do problematiky a testování se student věnuje jen okrajově. Většina
práce se zabývá popisem samotné implementace nástroje.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce je napsána v češtině. Práce je srozumitelná, ale obsahuje velké množství překlepů a gramatických chyb.

Názvy značného množství kapitol nejsou číslovány. Student používá nekorektní formát citací (citace jsou
uvedeny za tečkou). Na kapitoly se student odkazuje pouze pomocí čísla bez použití klíčového slova Kapitola.
Tabulka na str. 26 nemá vhodný formát.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce cituje rozumné množství zdrojů, většinou ve formátu webových stránek. (Na str. 6 chybí odkaz " (viz. ??)

".) 
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Po demonstraci práce studentem, na kterou nepřišel student příliš připraven, můžu konstatovat, že se studentovi

podařilo úspěšně naimplementovat požadovanou metodu. Zdrojové texty jsou čitelné, ale zcela u nich chybí
komentáře. Student provedl automatické testování pomocí unittestu a ruční testování s daty, se kterými pracují v
rámci platformy Testos. Toto testování však v textu práce nezmiňuje.

8. Využitelnost výsledků
 Po dokončení implementace směrnice, je v plánu zapojit nástroj do platformy Testos.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student úspěšně naimplementoval analyzátor strukturovaných dat pro účely testování softwaru. Technická

zpráva není kvalitně zpracována. 

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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