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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Část průzkumu je náročná časově, především s ohledem na potřebu zorientovat se v mnoha materiálech 
zabývajících se danou tématikou. Vytvoření nástroje uplatnitelného v praxi na základně získaných informací je 
však výzvou. 

 
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, prozkoumaných nástrojů pro testování integrací client-server bylo více 
než jsem očekával. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup byl velmi přímočarý, ale každá část zadání byla zpracována detailně. Samotná implementace navrženého nástroje 
využila získané znalosti. Postup od průzkumu, přes prototyp až k samotné implementaci považuji za vhodný. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Každá část práce postupně staví na znalostech popsaných v částech předchozích. V textu je množství odkazů na přečtenou 
literaturu či internetové články a tudíž samotný průzkum považuji za důkladný. Vytvořený nástroj reflektuje reálnou 
potřebu z praxe a bez znalosti kontextu (např. práce v týmu, zkušenost s provozem client-server aplikace) by bylo 
zhotovení takové práce výrazně složitější a výsledný nástroj by neměl takovou možnost uplatnění. Práce tak kombinuje 
teoretické znalosti s postřehy z praxe. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je členěn do větších celků, každý se vždy dotýká jednoho tématu. V některých případech se jedná o větší množství 
souvisejících delších odstavců a hutnost informací tak trochu snižuje čtivost textu. Ukázky kódu v obrázcích jsou naproti 
obavám velmi dobře čitelné. V případě srovnávání je použita jednoduchá tabulka bez nutnosti složité orientace. 
Typografické chyby jsem neobjevil při čtení žádné. Našel jsem jednotky překlepů (pamatuji si 3). Práce má 52 stran včetně 
obrázků, ale každá strana obsahuje znatelně více textu než normostrana. Nedávám nejvyšší hodnocení jen kvůli drobným 
výtkám výše. 

 
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 
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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. 
Zdroje obsahují jak knihy, tak i internetové zdroje (kterých je velká většina). Relevantní jsou všechny, některé slouží jako 
zdroj samotných informací, některé dodávají kontext dané problematice (např. postřehy z praxe). Část zdrojů odkazuje i na 
konkrétní nástroje zkoumané v práci či na dokumentaci použitých nástrojů při implementaci. Ve zdrojích vidím všechna 
témata, kterých se dotýkají první kapitoly práce, stejně tak jako všechny zmíněné použité nástroje či knihovny. Neobjevil 
jsem nic, čím by byly porušeny citační zvyklosti či normy nebo dokonce citační etika. 

 
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. 
Velmi se mi líbilo stručné a jasné propojení obecných pojmů SW testování s testováním integrací client-server. V praxi je 
architektura client-server použita velmi často a uvědomění si, jakou roli mají testy těchto integrací je důležité pro práci na 
takovém projektu (ať už jako jednotlivec nebo v týmu) a především pro zvýšení kvality a efektivity testování. Rád bych také 
vyzdvihl elegantnost implementace navrženého nástroje. Kód je velmi dobře členěn do jednotlivých modulů, dobře se čte 
a především se jednoduše používá. V neposlední řadě se hlavně jedná o nástroj, který sám v praxi využiji. 

 
 
 
 
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. 
 
Důležitý pro mě byl především přinos práce pro praxi. Tím je jednak výsledný nástroj, ve druhé řadě možný zdroj 
informací o testování pro členy mnoha týmů pracujících na projektu používajícím architekturu client-server. 
Druhým (subjektivnějším) aspektem byla čitelnost. Nenudil jsem se a sám jsem se i několik nových věcí dozvěděl. 
 

1. V práci se několikrát zmiňujete, že se některé nástroje soustředí jen na RESTful API. Váš výsledný nástroj 
by měl zvládal i protokol WebSockets. Jaké úpravy (jestli nějaké) je potřeba udělat, aby bylo možné 
nástroj použít i pro testování dalších typů API jako např. SOAP, RPC, FTP? 

2. V implementaci je metoda pro řízení testu step, ale na rozdíl od metod setup a teardown není popsána 
v samotném návrhu způsobu testování, ale až v popisu implementace. Proč? Jaké jsou její hlavní use-
cases? 

3. Jak složité může být implementovat podobný nástroj pro jiný jazyk než JavaScript? Např. PHP, Swift, Java, 
Python, Ruby, C++. Uvažujte vývojáře s podobnou znalostí dané technologie jako je Vaše v JavaScriptu. 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2018     Podpis: 


