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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Code coverage analysis and test case generation 
Jméno autora: Kryštof Sýkora 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
This bachelor thesis assignment is slightly more difficult. Student’s task was to analyze complete workflow of code 
coverage testing of C programs. Moreover, he should focus on optimization of generated test case and evaluate their 
effectiveness. 

 

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. 

Student managed to analyze, design and implement system for code coverage based testing. He successfully 
demonstrated usage of the system on 3 command line programs. Part of the work is also evaluation of the results of the 
system in comparison with other testing methods. There is slightly lower robustness of the parameter constraint solving. 

 

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

The overall approach of the thesis is correct. Student analyzed background of software testing methods using also 
research articles. Both implementation and evaluation of the system is correct. 

 

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 managed to use his expertise to develop sophisticated testing system, with respect to code coverage based 
methodology. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Format of the thesis is fine. I would suggest to divide chapter methodology into design and implementation phases. 
Unfortunately, English in thesis is very poor and it is sometimes quite complicated to understand the sentences. There are 
some formatting issues and also quite bad white space management. 

 

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. 
Sources and bibliography records are selected correctly. References are used correctly.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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 designed and created system for code coverage based testing. The system is functional and corresponds 
with the thesis assignment. Student also compared 3 methods of code coverage testing in order to evaluate 
effectiveness of implemented method. English in the text part of the thesis is low and should be improved. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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