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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější, protože pracuje se specifickým programovým vybavením. Navíc řada částí

systému nemá žádnou specifikaci a vytváření testů pro software bez specifikace je obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Během práce vznikla sada nástrojů zaměřená na jednotlivé moduly systému. Bod 5 zadání požadoval

testování systému jako celku. V práci jsem však nenašel integrační testy, ani žádné zdůvodnění proč
tomu tak je.
Domnívám se však, že předložené testovací nástroje odpovídají nárokům na bakalářskou práci.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Délka práce je na horní očekávané hranici. Bezdůvodně prázdné konce stran (např. str. 13, 16, 30) natahují

vysázenou délku práce. Není jasné, proč práce obsahuje sekci modely životného cyklu softvéru, když pro práci
není podstatná a navíc není ani úplná.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 V práci se obtížně orientuje.

Členění do kapitol není logické, například teorie testování je rozdělena do kapitol 2 a 3. V závěru se také
píše o návodu na vytváranie ďalších testovacích prípadov, který není v práci k nalezení. Později jsem se
dozvěděl, že je tímto návodem myšlena samotný text technické zprávy BP.
Orientaci  v práci nepomáhá specifický přístup autora k odkazům - nejsou označeny jako odkazy a není
jasné na jaký typ objektu odkazují. Asimilator 4.2.4 není ve verzi 4.2.4, ale je popisován v podsekci 4.2.4.
U odkazů jako je koncový bod 5.4 (str. 36) nevím, kam směřují.
Algoritmus 2 je vysázen až po pěti stranách od místa, kde je odkazován. Tabulka 4.1 by se vešla do
volného místa na str. 24, kde je odkazována, místo toho zabírá celou stranu 28. U tabulky 3.1 není jasné,
k čemu patří. Obrázky na str. 14 jsou sice odkázány z textu, ale nejsou vysvětlené.
Zkratka BOINC je definovaná dvakrát (obě definice na str. 19).

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce porušuje některé typografické konvence, jako nadměrné a nejednotné používání tučného písma, text

přetéká za hranice stránky, jednopísmenné zkratky na konci řádku.

Práce je psaná ve slovenštině a nejsem proto schopný posoudit jazykovou stránku práce, nicméně i tak si
myslím, že některé překlady nejsou správně, např. dependency graph je přeložený jako graf súvislostí (str. 11)
namísto grafu závislostí.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 V kapitole 2 a 3 není jasné, které pasáže textu a příkladů jsou převzaté a které původní prací autora.

Některé definice, jako požiadavka na test a Softvérový artefakt nedávají smysl (str. 10).
Občas se vyskytují nepodložená tvrzení, která by si zasloužila referenci na literaturu.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup testuje pomocí cca 90 testů. Realizační výstup většinou obsahuje dokumentační řetězce

jazyka Python, ale není k dispozici programátorská dokumentace vytvořená na základě těchto řetězců.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce budou využity v programu FitCrack vznikajícím v rámci projektu TARZAN. V průbehu prací byly

odhaleny nejméně čtyři chyby. Vzniklé regresní testy umožňují lépe současný kód upravovat, refaktorizovat atd.
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete význam obrázků 5.1 a 5.2. Jak byly grafy vytvořeny?

Jak velká část kódu je testy pokryta?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Juraj Chripko vytvořil sadu testů určných pro program FitCrack. Práce přispěje k řešení projektu TARZAN.

Technická zpráva není moc přehledná a čtivá. Vytvořené testy již pomohly odhalit některé chyby, nicméně není
jasné jak důkladně FitCrack testují. Navíc nebyl otestován FITCrack jako celek. Celkově navrhuji hodnoti práci
stupněm D.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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