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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo vytvořit specializovaný framework pro automatizované testování platformy PCTgen (experimentální 
projekt v oblasti testování softwaru vedený na katedře počítačů ČVUT FEL). Pomocí frameworku bude možné vytvářet 
efektivní automatizované testy platformy a sledovat jejich výsledky. Vzhledem k tomu, že PCTgen je desktopová aplikace a 
pracuje s grafickými prvky pro modelování orientovaných grafů a UML aktivity diagramů, automatizace testů je v tomto 
případě, porovnáno s webovými aplikacemi, poměrně obtížný úkol. 

 

 

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. 

Předložená práce splňuje zadání ve všech bodech. Student vytvořil funkční a prakticky velmi dobře použitelný Framework 
pro testování platformy PCTgen. Součástí je i 25 ukázkových testů platformy. Pomocí těchto testů zároveň proběhlo i 
otestování funkčnosti implementovaného frameworku. 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student aktivně konzultoval a kladl dotazy v průběhu práce. K řešení práce měl aktivní přístup.  
 

 

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. 
Předložená implementace frameworku je na velmi dobré úrovni, drobné výtky mám k textu bakalářské práce, detail 
uvádím níže. 
 

 

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

Text práce je po obsahové stránce vyhovující a dokumentuje všechny podstatné aspekty vytvořeného frameworku. Drobné 
výtky mám k formální stránce práce: citace v textu nejsou seřazeny vzestupně, odkazy na poznámky pod čarou v textu jsou 
zakončeny kulatou závorkou, zkratky jakou GUI jsou psány malými písmeny (nicméně korektně vysvětleny), popisky 
elementů v obrázku 4.1 jsou lehce nečitelné. Škoda, že student neodstranil i tyto drobné nedostatky, protože jinak je text 
přehledně strukturovaný a dobře čitelný. Zdařilá je například kapitola „5.3 ukázka použití frameworku“. 
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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. 
Student cituje 19 zdrojů, z nichž většina jsou knihy a odborné články. Na porušení citační etiky jsem nenarazil.  

 
 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student navrhl a implementoval framework pro automatizované testování platformy PCTgen a implementaci 
ověřil vytvořením 25 automatizovaným testům této platformy. Přes technickou obtížnost úlohy způsobenou 
nutností ovládat grafické prvky v desktopové aplikaci je výsledek prakticky dobře použitelný. Textová část zprávy 
popisuje všechny důležité aspekty navrženého frameworku a je přehledně strukturovaná a čitelná.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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