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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Nástroj pro sledování změn uživatelského rozhraní webové aplikace
Jméno autora: Pavla Koháková
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra počítačů
Oponent práce: Ing. Štěpán Květenský
Pracoviště oponenta práce: Accolade Inc., Praha

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

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.

Zadání bylo splněno v plném rozsahu, studentka přidala 3 testovací techniky na rámec zadání a zdokumentovala použité
funkcionální testy. 

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

Studentka zvolila vhodný metodický postup (definice požadavků, podrobná analýza, zvolení architektury, implementace a 
testování řešení). Při dokumentaci testů je dobrou praxí uvádět taktéž referenci na požadavek, který je daným testem 
pokrývaný.
Vzhledem k použití nástroje Maven jako formu projektu, by bylo vhodnější zvolit pro mírně upravené přepoužité knihovny 
formu samostatných modulů, které by v modulu Nástroje figurovaly jako závislosti. Takové řešení by bylo v budoucnu, po 
opravě chyb ve zdrojových knihovnách jejich vlastníkem, jednoduše upravitelné pro použití nového kódu pouze změnou
Maven definice.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Odborná úroveň práce odpovídá jejímu rozsahu a použitým pramenům. 
Pro komentování kódu je vhodné používat jednotný jazyk, v oboru je upřednostňována angličtina (zdrojový kód by mohl být 
přebrán a nadále rozvíjen v rámci komunity i zahraničními uživateli). Jednotnost jazyka je vhodné dodržovat i v rámci in-line 
komentářů v kódu.
Pro budoucí vývoj Nástroje bych doporučil obsáhlejší jednotkové a funkcionální testování (okrajové scénáře), kde při 
průchodech aplikace oponentem byly nalezeny chyby, např. v oblasti úpravy scénáře pro scénář s jednou testovací 
technikou došlo k IndexOutOfBoundsException, či nedodržení kódování stránek vedoucí k zhoršené čitelnosti zobrazeného 
html kódu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce je z typografického hlediska velmi zdařilá, správné členění a úprava napomáhá k velmi dobré přehlednosti celého 
dokumentu. Ohledně zvolené terminologie mám jedinou výtku, a to k použití termínu „Testovací technika“ pro jednotlivé 
metody srovnání verzí aplikací/stránek (dále jen „produkt“). V toto případě se nejedná o testování, kde posuzujeme daný 
produkt vůči předpokládanému stavu, ale o získávání jednotlivých metrik popisujících produkt z hlediska jeho změn v čase.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. 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.

Studentka vhodně zvolila a zdokumentovala použití externích open-source knihoven, a je zřejmé, že při své práci zpracovala 
a vycházela z poměrně obsáhlého souboru pramenů.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Kladně hodnotím, že nad rámec zadání byla do aplikace přidána funkcionalita Zvýraznění textu, která napomáhá uživateli při 
orientaci ve zdrojovém kódu html stránek.

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.

Celková koncepce a zpracování zadaného řešení je, i v kontextu se skutečností, že řešitelem je studentka 
bakalářského programu bez větších praktických zkušeností, velmi zdařilé. Z výsledku je patrné, že studentka 
rozumí použitým programovacím technikám, a je schopna samostatně vyhledávat a uplatňovat vhodné postupy a 
provedené řešení řádně zdokumentovat.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.

Otázky k obhajobě:
Jakým způsobem byste řešila opravu chyby špatného kódování použitého pro zobrazení zdrojového kódu html 
stránky v Nástroji?
Jakým způsobem by bylo třeba upravit Nástroj, aby uživatel používající variantu Spustitelný Nástroj (bez přístupu 
ke zdrojovým kódům) mohl konfigurovat databázové připojení odlišně od Vámi definovaného?

Datum: 6.6.2016 Podpis: Ing. Štěpán Květenský




