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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Práce pokrývá návrh a realizaci univerzálního testovacího prostředí s ohledem na bezpečnostní normy (SIL úrovně 4).

Splnění zadání

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 považuji za splněné.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

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 byl na průběžné konzultace dobře připraven, na závěrečné práci soustavně pracoval, i tak tvorba textu ke konci 
nabrala mírné zpoždění.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z  odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Student úspěšně propojil znalosti ze softwarového inženýrství, testování software a vestavěných systémů v aplikaci 
požadované průmyslovým partnerem. Sekce ověření návrhu řešení je z velké části obecný návod jak software využít, raději 
bych v sekci viděl jak byl vytvořený framework ověřen například na nějakém konkrétním příkladě.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Formální, jazyková úroveň i rozsah práce je v pořádku.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.

Výběr zdrojů i korektnost citací je v pořádku. Škoda, že student neudělal rozsáhlejší rešerši stávajících testovacích 
frameworků a nevěnoval tolik pozornosti detailnějšímu vymezení jejich nedostatků pro konkrétní aplikaci.
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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.

Nejsou

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Vzhledem k výše uvedeným komentářům hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm
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B - velmi dobře.


