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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno
 Posledný bod zadania nebol splnený - funkcionalita vytvoreného programu nebola overená automatickými (ani

nijakými inými testami). Jediným demonštrovaným overením funkčnosti sú ukážky v kapitole 5.

Zbytok zadania považujem za splnený.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah je v obvyklom rozmedzí, no blíži sa spodnej hranici (cca 60 normostrán). Text však obsahuje všetky

potrebné informácie a neobsahuje "vatu", preto jeho rozsah hodnotím ako dostatočný. Jediným, čo chýba, je
kapitola popisujúca experimentálne overenie funkcionality nástroja pomocou automatických testov na väčšom
množstve vstupov (viď. nesplnený bod zadania).

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Text je po väčšinu času dobre logicky štrukturovaný a pochopiteľný. Výhradu mám však k niekoľkým definíciám

v kapitolách 2 a 3, u ktorých sú použité symboly, ktoré nie sú nikde definované (def-path, majoritní klauzule,
kritérium pokrytí datových toků). Táto skutočnosť núti čitateľa "domyslieť si" ich význam a znemožňuje správne
pochopenie daných definíc. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Formálna úprava správy nie je príliš dobrá, obsahuje preklepy, a typografické prehrešky - text a obrázky niekedy

pretekajú za okraj, jednopísmenkové predložky sa nachádzajú na konci riadku a rôzne rezy písma sú často
použité nekoncepčne. Z jazykového hľadiska nie som češtinu schopný hodnotiť, ale úroveň sa zdá byť
v poriadku.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práca cituje prevažne internetové zdroje, čo je vzhľadom na jej implementačný charakter očakávané. Niektoré

bibliografické záznamy obsahujú drobné chyby. Práca takisto popisuje relevantné nástroje zaoberajúce sa danou
problematikou, avšak podľa môjho názoru sa voči nim dostatočne nevymedzuje - nie je preto jasné, v čom je
výhoda predstaveného riešenia voči spomenutým nástrojom.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Vytvoreným riešením je funkčný prototyp, ktorý je možné využiť na automatické generovanie ciest programom

podľa zadaných kritérii pokrytia. Implementácia práce zahŕňa cca 2500 riadkov v jazyku C++. Kód je dobre
štrukturovaný, avšak neobsahuje nijaké komentáre a preto je jeho pochopenie náročné. Oceňujem však, že je
výstup realizovaný ako webová služba zapojená do platformy Testos.

8. Využitelnost výsledků
 Práca je realizovaná v rámci projektu Testos vedeného dr. Smrčkom. Práca samotná neprináša nijaké nové

poznatky, no implementuje netriviálne algoritmy, ktoré sú základom pre možnosť automatického generovania
testov. Preto hodnotím praktickú využiteľnosť výsledkov pozitívne.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Prácu navrhujem hodnotiť stupňom C. Napriek tomu, že práca obsahuje niekoľko nedostatkov (nesplnený bod

zadania, kvalita technickej správy), sú tieto vyvážené kvalitou a využiteľnosťou vytvoreného riešenia, ktoré
zahŕňalo návrh a implementáciu pokročilých algoritmov.

 

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