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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza kvality zdrojových kódů 
Jméno autora: Lukáš Voříšek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Martin Chlumecký 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Převážnou část práce tvořila analýza zdrojových kódů a výsledků nástroje SonarQube. Větší část práce spočívala v nasazení 
zvoleného nástroje a interpretace výsledků. Vlastní přidaná hodnota je menší. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor vhodně zvolil dostupné nástroje k řešení zadaného problému. Nasadil a naimplementoval podpůrné nástroje. Jedinou 
výtku mám k implementaci nástrojů v Ruby, které nebyly nikterak otestovány. Jde sice o jednoduché nástroje, ale jsou 
klíčové pro analýzu kódů.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Student prokázal schopnost samostatné a kvalitní práce. Dále prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a také 
schopnost získané výsledky vhodně prezentovat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
struktura:  výborná a příhodná 
jazyk:   český 
rozsah:   45 stran včetně příloh 
srozumitelnost:    výborná 
styl:            bezchybný 
úprava:       výborná 
literární reference: 29 
anglický abstrakt: nekvalitní 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních 

výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi 

a normami. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Student splnil zadání v plném rozsahu a prokázal schopnost kvalitní a samostatné práce. Klíčové implementační 
části projektu nebyly otestovány. Provedená analýza zdrojových kódů přinesla zajímavé výsledky, které student 
velmi přehledně zpracoval a interpretoval. Anglicky psaný abstrakt je na nedostatečné úrovni. 

 

Úroveň a kvalita splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto předloženou závěrečnou práci 
hodnotím klasifikačním stupněm: 

B - velmi dobře. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 

� Jakým způsobem byly otestovány pomocné nástroje RepoJumper a JumpActor ? 
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