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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student měl za úkol navrhnout a relizovat komplexní systém pro zátěžové a výkonnostní testování komerční

aplikace, kterou jeho firma instaluje a provozuje na světové úrovni. V rámci toho analyzoval nepřeberné množství
souvisejících webových, databázových, skriptovacích a virtualizačních technologií a z nich poté sestavil výsledné
řešení.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je psána ve standardní Wordovské šablonce a má 57 stran (i s pomocnými provozy pak 66), je tedy v

obvyklé délce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je logicky členěna do kapitol, které postupně odrážejí body plnění zadání. V sekci návrhu a implementace

výsledného systému mi chybí použití inženýrských metod jako UML, které by zlepšilo čitelnost a popis
funkcionality jednotlivých komponent, jež systém tvoří.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce je psána česky, nicméně na této části je patrné mírné odbytí. Text obsahuje již znatelné množství překlepů

a interpunkčních chyb. Stylisticky autor opakuje slova či osciluje k vágnímu sdělování poznatků. Po typografické
stránce obsahuje práce nekonzistence v použití fontů/názvů, spíše dekorativní použití obrázku, a zejména pak
přetékání textu přes okraje stránky (celá sekce bibliografie, str. 31).

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student citoval a použil všechny uvedené zdroje, majoritně se ale jedná o webové stránky použitých technologií.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Z technické zprávy to není tak patrné, ale musím ocenit skloubení všech možných technologií, které tvoří

výsledný systém. Nejedná se mi ani tak o webový front-end, který nepřekvapí, ale zejména back-end, který ad
hoc vytváří virtuální stroje a chytrým naskriptováním sbírá a analyzuje statistiky.

8. Využitelnost výsledků
 Dle informací od studenta a jeho vedoucího je realizovaný systém nasazený v produkčním prostředí firmy Xura,

kde je neocenitelnou pomůcku při testování nových verzí jejich klíčové aplikace Xtend poskytující rozšířené
služby nad SMS.

9. Otázky k obhajobě
 Diskutujte různé nastavení testovacích scénářů v návaznosti na běh aplikace v reálných podmínkách.

Popište jak Vámi realizovaný systém napomáhá v procesu testování?
10. Souhrnné hodnocení 73 b. dobře (C)
 Práci hodnotím jako dobrou (C). Plusem práce je praktický realizační výstup a jeho kvalita šitá na míru firemnímu

řešení, mínusem pak zpracování technické části. I tak se ale ve výsledku jedná o poctivé inženýrské dílo.

 

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

 

V Brně dne: 3. června 2016
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

