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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Náročnost zadání diplomové práce závisí hlavně na podrobné analýze procesů ve firmě Kentico a výběru formy

automatizace a zjednodušení procesů při agilním vývoji. Student implementoval celkem jednoduché statistické
metody, a proto hodnotím zadání jako méně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Analýza procesů byla celkem jednoduchá a navržený systém je funkční.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy se blíží hranici 80 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Jednotlivé kapitoly dávají smysl a navazují na sebe. Autor v kapitolách 5 až 8 někdy uvádí detaily metody,

techniky nebo nástrojů přímo v popisu, jak je použil při implementaci, namísto v samostatné části věnované
rozboru použitých technik. To může být známka toho, že autor možná nerozumí dané problematice v širším
kontextu (např. popis vzoru MVC, Rest API, testovacích metod).

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po typografické stránce má technická zpráva drobné nedostatky, které nestojí za zmínku. Slovenský jazyk

nemohu hodnotit.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Studijní literatura je adekvátní a student se na studijní prameny řádně odkazuje.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Výsledný program implementovaný v C#/.NET má rozsah včetně testů cca 6 kLOC. Program je funkční, viděl

jsem jej v provozu s platnými daty.
8. Využitelnost výsledků
 Program agregující zajímavá pracovní data reprezentující vývoj softwarových produktů může mít uplatnění v

reálné firmě.
9. Otázky k obhajobě
 Prozkoumal jste možnost automatizace regresních testů pomocí vámi užitého NUnit?

V podkapitole 6.1.5 zmiňujete požadavek na autentizaci na úrovni prostoru IP adres, ovšem
nepopisujete, jak a jestli jste tento požadavek splnil. Není jednodušší řešení pomocí systémového
firewallu?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Technická zpráva má všechny náležitosti. Programové řešení je funkční. Práce má charakter inženýrského díla.

Vzhledem k jednoduchosti, hrubě řečeno agregace zajímavých dat reálného prostředí a prezentace ve formě
tabulek a grafu, se kloním k hodnocení D.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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