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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o středně obtížné zadání, které vyžadovalo pochopení existujících nástrojů pro automatického testovaní

GUI a jejich integraci a nasazení do vývojového procesu GUI v existující firmě. Integrace vyžadovala
implementaci vhodných wrapperů a rovněž implementaci dodatečné funkcionality (např. fuzzy
testovaní).  Součástí práce je rovněž zhodnocení přínosu nasazení těchto automatických testovacích metod.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo kvalitně zpracováno a splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Jednotlivé kapitoly jsou informačně přínosné a mají rozumný

rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Návaznosti i pochopitelnost jednotlivých kapitol jsou velice dobré. K prezentaci mám následující výtku: V úvodu

bych očekával více informací o existujících přístupech k testovaní GUI a jejich souvislost s BP. Rovněž z textu
není příliš jasný implementační přínos této práce, tj. do jaké míry byly využity zmíněné nástroje a jakou část
frameworku musela autorka implementovat sama - tyto informace mi byly dostatečně upřesněny během
demonstrace BP.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Jazykově i typograficky je práce na velice dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Jak už bylo zmíněno, v práci bych očekával podrobnější přehled existujících metod pro testovaní GUI. Práce

cituje pouze zdroj [18] (součást zadání). Zejména v kontextu kapitoly 2.2 (principy testování GUI) mi toto přijde
nedostatečné. Až na tuto výtku studentka pracuje s literaturou velice dobře. Rovněž se zdá, že navržený
framework dobře využívá existující nástroje pro testování GUI.  

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup (tj. framework na automatické testování GUI) mi byl demonstrován. Mohu konstatovat, že

framework má veškerou funkcionalitu popsanou v BP a demonstrace měla dobrou úroveň. Studentka prokázala
velice dobrou orientaci v kódu.  Nižší známka je dána především menší složitostí a rozsahem vlastní
implementační práce - hlavní část implementace zahrnuje wrappery kolem existujících nástrojů pro testování GUI
(zejména nástroje White) 

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený framework je již nasazen ve firmě VF Nuclear. Dle prezentovaného vyhodnocení framework usnadňuje

proces testovaní GUI a byl ve firmě velice pozitivně přijat.
9. Otázky k obhajobě
 1. Srovnejte existující nástroje pro testování GUI (i nástroje neuvedené v této BP) s Vaším frameworkem.

2. Podařilo se pomocí fuzzy testování nalézt nějakou závažnou chybu v SW vyvíjeného ve firmě VF Nuclear?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Toto hodnocení reflektuje menší rozsah a složitost implementační práce ale i kvalitně zpracovanou textovou část

BP, které bych pouze vytkl hůře zpracovaný přehled existujících metod (tj. teorie) pro testovaní GUI. Důležitým
pozitivním faktem je i úspěšné nasazení framework ve firmě.

 

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

  
V Brně dne: 18. června 2020

 Češka Milan, RNDr., Ph.D.
oponent
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