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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  GitOps – Implementace CI/CD pipeline pro dokumentaci produktu při agilním 
vývoji 

Jméno autora: Richard Havel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Karel Frajták, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadání práce je náročnější. Autor se musel seznámit s DevOps metodikou a řadou souvisejících technologií, jako 
např. Kubernetes. 

 

Splnění zadání splněno 
Autor splnil všechny body zadání. Během práce jej napadla i řada vylepšení přesahující zadání práce. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Student zvolil správný postup řešení – problém byl zanalyzován, popsán a zachycen v diagramech. Před samotnou realizací 
autor prozkoumal možnosti, jak řešení testovat. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Znalosti získané studiem byly prokázány v analytické části. Pro řešení autor si autor našel řadu zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Text je čtivý a až na pár výjimek pochopitelný na první přečtení. Překlady anglických výrazů specifických pro oblast CI/CD 
jsou občas neobvyklé. Text podkapitol týkajících se jednotlivých CI prostředí jsou poněkud kostrbatý. Práce obsahuje 
několik překlepů. Po typografické stránce nelze práci nic vytknout. Rozsahem je práce poněkud kratší. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Autor pro čerpání informací vybral relevantní zdroje a také je korektně citoval. 

 

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. 
Jako bonus, jak také autor uvádí v závěru, systém byl aplikován na text této práce. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Jiné komentáře k práci nemám. 
Otázky na studenta 

1. Systém byl aplikován na text této práce. Zajímalo by mě, co bylo dříve – MarkDown soubory pro testování 
nebo Latex/Word? 

2. Dal by se Váš systém jednoduchým způsobem využít studenty fakulty pro dokumentaci jejich projektů?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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