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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce hodnotím jako mírně obtížnější kvůli podrobnému studiu knihovny BeakerLib, hlavně rozličných

způsobů zápisu testů různými testery a následně analýzy a výběru klíčových konstrukcí, které mají být tématem
tvorby dokumentace.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva obsahuje téměř 45 normostran textu. Každá část dává smysl a není zbytečně rozsáhlá.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Mám pocit, že poslední třetině technické zprávy student nevěnoval stejné úsilí jako na začátku. To ovšem samo o

sobě nemění jinak dobrý dojem technické zprávy.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická a jazyková stránka textu je na poměrně dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Proti výběru literatury nemám žádné námitky. Na jednotlivé zdroje se řádně odkazuje.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Programové vybavení je na výborné úrovni. Nástroj byl prezentován a je funčkní. Student pro řešení dílčích

problémů vhodně vybral již existující řešení.
8. Využitelnost výsledků
 Dokumentace testů slouží dvěma účelům: (i) pro zjištění, co se testuje a (ii) pro zjištění, jak se testuje. První část

tato práce jistě pokrývá a je nesporně využitelná v praxi. Ve druhé části  trochu pokulhává, protože neexistuje
vazba mezi příkazem ve skriptu testu a výsledné větě v dokumentaci.

9. Otázky k obhajobě
 Výsledná dokumentace nemá návaznost na původní programové lokace ve skriptu testů. Co by obnášelo

a jak náročné by bylo rozšíření vašeho řešení, aby výsledné větné formy obsahovaly (např. formou
komentářů nebo anotací) odkazy na původní zdrojové věty?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Technická zpráva je na poměrně dobré úrovni. Programové vybavení je velmi kvalitní. Řešení má téměř jasnou

využitelnost v praxi v testerské komunitě využívající knihovnu BeakerLib.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

