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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace procesu testování ve společnosti ČD, a.s. 
Jméno autora: Lucie Kapustová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS – Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS – Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání spočívá v požadovaném rozsahu práce, kdy cílem bylo vytvořit testovací strategii včetně vzorového plánu 
testů. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 až na oblast ekonomického hodnocení dopadů zavedení testovací strategie ve společnosti, pro nějž 
nebylo možné získat všechny potřebné podklady k provedení odhadu roční úspory nákladů na procesy spojené s předáním, 
implementací a provozem dodávaných softwarových produktů. 

 

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. 
Aktivita a samostatnost autorky při zpracování diplomové práce byly vyvážené. Studentka je schopna samostatné tvůrčí 
práce. 

 

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. 
Autorka využila aktuální metodiky a postupy jejichž znalosti si osvojila studiem i z literatury. Zároveň prokázala, že je 
schopna provést analýzu procesů testování softwaru ve společnosti a navrhnout efektivní změny. Slabou stránkou práce je 
již zmíněná absence ekonomického hodnocení dopadů navržených změn formou odhadu budoucích úspor. Je 
prezentována pouze ukázka na 2 konkrétních projektech.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Faktický rozsah práce je nadprůměrný. Stránkový rozsah práce je menší z důvodu umístění dokumentů, které jsou 
výsledkem práce (testovací strategie a vzorový plán testů) do příloh. K formální stránce práce nemám připomínky. 

 

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. 
K výběru zdrojů ani korektnosti citací nemám připomínky. 
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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. 
Navržená testovací strategie je implementovatelná ve společnosti, pro níž byla zpracována, a má potenciál zefektivnit 
procesy spojené s testováním softwaru. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Autorka provedla analýzu procesů testování softwaru ve společnosti a navrhla efektivní změny. Výsledkem práce je 
testovací strategie včetně vzorového plánu testů. Navržené postupy jsou implementovatelné ve společnosti a 
zároveň existuje ze strany společnosti předpoklad jejich využívání.  
 
Slabší stránkou práce je oblast ekonomického hodnocení dopadů zavedení testovací strategie ve společnosti, pro 
nějž nebylo možné získat všechny potřebné podklady k provedení odhadu roční úspory nákladů na procesy spojené 
s předáním, implementací a provozem dodávaných softwarových produktů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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