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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň práce je dobrá, text je rozdělen do tří částí, které na sebe logicky navazují. Řešená

problematika je vysvětlena jasně a pochopitelně. Část věnující se testování je velice stručná, pouze odkazuje na
vytvořené testy na přiloženém médiu.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Jazyková i typografická stránka práce je dobrá, nemám žádné zásadnější připomínky. Z typografického hlediska

se objevují pouze drobné prohřešky, např. prázdný prostor na konci stránky uprostřed kapitoly. Popis některých
algoritmů je včleněn do obrázků, což bez dalších zásahů způsobuje výše uvedený problém.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů koresponduje s tématem práce a je dostatečný. Veškeré zdroje jsou korektně citovány.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je zpracován kvalitně, je plně funkční a opovídá požadavkům zadání. Drobnou výhradu mám k

nepříliš častému komentování zdrojových kódů.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce je možné začlenit do existující platformy Testos, která je vyvíjena na naší fakultě.
9. Otázky k obhajobě
 1. Realizační výstup má komunikovat se sběrnicí platformy Testos, která není dosud k dispozici. Jakým

způsobem jste vytvořil testy pro komunikační rozhraní?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Práce je zpracována kvalitně včetně realizačního výstupu. Mé výtky k práci se týkaly prezentační úrovně a

nedostatečného zpracování vytvořených testů v textu práce. Navrhuji proto hodnocení stupněm dobře/78b.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................

podpis
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