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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo vytvořit program generující textové (XML) soubory dle zadaných kritérií. Takové zadaní

bakalářské práce považuji za průměrně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání považuji za splněné. Student oproti zadání realizoval několik rozšíření požadované

funkcionality. Demonstraci funkcionality zejména pomocí jednotkových testů bez obsáhlejší analýzy výsledků
považuji za slabou. 

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Poslední svázaný list k práci zřejmě nepatří.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Tech. zpráva má obvyklou strukturu. Kladně hodnotím pochopitelnost práce jako celku. Naopak pochopitelnost

návrhu realizačního výstupu považuji za značně problematickou. Popis návrhu se skládá jen z velkého diagramu
tříd (str. 13) a seznamu tříd s krátkým popisem. Zcela chybí analýza řešení a z toho plynoucí návaznost na
specifikaci požadavků.  

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je na dobré typografické i jazykové úrovni. Počet gramatických chyb (zejména čárky u vedlejších vět) a

překlepů je malý.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 V seznamu literatury je 15 záznamů odkazující na několik knih, online studijní materiál i specifikace. Referencí na

tyto zdroje je však v práci velmi málo. Zejména v kapitole 2 není zřejmé, odkud autor informace čerpal. Taktéž
citace na str. 9 není správně uvozena a její rozsah se dá odvodit pouze pomocí jazyka, neboť je citován anglický
text, který nezapadá do česky psané práce. U druhé citace na str. 9 také není možno rozsah určit.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup je na velmi dobré úrovni. Kladně hodnotím zejména vysoký počet jednotkových testů, které

dobře testují korektnost implementace.
8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup lze použít pro testování aplikací, které zpracovávají vstup ve formátu XML.
9. Otázky k obhajobě
 1. Realizace v podobě webové aplikace byla diktována zadáním. Jaké výhody a nevýhody z toho plynou?

Bylo to šťastné rozhodnutí s ohledem na použitelnost nástroje v testerské praxi?
2. Bude váš nástroj k dispozici online?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Průměrně obtížné zadání bylo splněno. Kladně hodnotím zejména dobrou kvalitu realizačního výstupu včetně

jeho otestování. Mezi nedostatky práce bych zařadil práci s literaturou, absenci analýzy problému a tudíž
chybějící návaznost specifikace požadavků a návrhu. Uvítal bych také lepší zpracování posledního bodu zadání.
Pouze otestování korektnosti kódu nepovažuji za demonstraci správné funkcionality. Zajímaly by mne praktické
aspekty použití (např. doba generování řešení atp.).
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