
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Vojtěch Kraus
Oponent práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Název práce: Automatizované  testování  v moderním DevOps prostředí
Obor: Webové a softwarové inženýrství

Datum vytvoření: 4. 6. 2019

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Všechny body zadání považuji za splněné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 95 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce je dobře strukturovaná, dobře se čte. Po stránce formální (typografie, gramatika) mi připadá zcela v pořádku. Autor
použil a ocitoval relativně mnoho zdrojů. Je to dáno hlavně faktem, že první část práce je rešeršního charakteru.
První čtyři kapitoly práce popisují obecně testovací proces, druhy testů a jejich využití v konkrétních architekturách. Autorovi
se zde podařilo dobře a hlavně konsistentně sepsat celou teorii.
Pátá kapitola obsahuje návrh procesů testování z pohledu vývojáře testů, QA manažera a administrátora. Celý návrh je
přehledně shrnut na obrázku 5.1.
Šestá kapitola popisuje vlastní realizaci testových scénárů na jedné aplikaci z portfolia zadavatele práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Na médiu přiloženém k práci je k dispozici lokální GIT repozitář s větvemi odpovídajícími stavu aplikace před a po zavedení
automatických testů. Dále jsou zde scripty, které nastavují prostředí a spouští testy. Scripty jsou, bohužel, přizpůsobené pro
prostředí zadavatele, takže není možné je přímo spustit.
Uložený kód, popisy a další artefakty však ukazují, že i implementační část práce byla realizována.
Scripty jsou dobře napsaná a zdokumentované.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)



Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Teoretická část práce může být použita pro výklad testování, návrhová část (kapitola 5) může posloužit jako inspirace pro jiná
vývojářská pracoviště, která chtějí zavést proces automatizovaného testování. Implementace pro zadavatele zřejmě proběhla
úspěšně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. V práci vůbec neuvádíte,  zda jsou vyvinuté postupy a scripty nasazeny nebo alespoň šířeji testovány v prostředí
zadavatele. Můžete dopřesnit?
2. Dockery a jejich konfigurace, které se v prostředí zadvatele používají, jsou také Vaše práce nebo jste zde vycházel z již
hotového nastavení?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 92 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Autor zadání zpracoval kompletně ve velmi dobré kvalitě. Výsledky práce lze použít i obecněji nejen ve firmě zadavatele.
Práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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