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I. Základní náležitosti listinné podoby práce 

Předkládaná bakalářská práce má rozsah 56 stran vlastního textu doplněného elektronickou           
přílohou obsahující navržené modelové testy v jednotlivých nástrojích. Z hlediska obsahu dalších            
formálních částí splňuje předložená práce požadavky kladené na bakalářskou práci. 

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Cíle práce i zamýšlený praktický výstup je deklarován hned v úvodu práce spolu se stručným               
odůvodněním volby zaměření a příslušných technologií. 

Úvodní dvě kapitoly se zabývají definicí pojmů souvisejících s tématem vytváření           
automatických testů pro webové aplikace. Autor zde čerpá z relevantních odborných zdrojů a             
vytváří potřebný teoretický základ pro řešení zvoleného tématu, ačkoli struktura kapitoly působí            
poněkud výčtovým dojmem. 

Ve třetí kapitole přináší práce ucelený pohled na jednotlivé typy automatických testů            
používaných při vývoji aplikací. Text je sestaven po odborné stránce správně, věcně a logicky,              
alespoň v oblasti definic pojmů bych však očekával výraznější práci s informačními zdroji. 

Poslední kapitola teoretické části přináší přehled aktuálně používaných agilních metodik vývoje           
v nichž hraje klíčovou roli použití průběžného testování aplikace. Největší pozornost je zde             
věnována pochopitelně testy řízenému vývoji, ale i související metodiky jsou popsány velmi            
odborně a zároveň doplněny ukázkami zdrojových kódů, které vhodně dokreslují předkládaný           
text. 

Praktická část práce začíná mapováním dostupných nástrojů pro testování v PHP. Zde hraje             
klíčovou roli PHPUnit jako základní framework pro testování, stranou pozornosti nezůstanou ani            
jeho nadstavby jako např. Mockery využívající testování s použitím tzv. mock objektů. Text             
praktické části dokladuje rozsáhlé zkušenosti autora s popisovanými nástroji, je veden v logickém             
sousledu a doplněn velkou řadou ilustračních ukázek a představením modelových testů           
demonstrujících typické použití jednotlivých nástrojů.  

Vytvořené modelové testy jsou zároveň opatřeny stručným návodem pro jejich instalaci a            
spuštění pod OS Linux. Byť je to mezi vývojáři PHP aplikací velmi rozšířený systém, nebylo by                
jistě od věci uvést postup i pro další operační systémy. Tato část je v práci navíc zavedena jako                  
samostatná kapitola, přičemž by mohla být zařazena pouze jako součást příloh.  



Poslední část práce se zaměřuje na stanovení kritérií pro hodnocení výše popsaných nástrojů             
pro tvorbu automatických testů. Navazuje vhodně na předchozí kapitoly, autor zde čerpá z dříve              
nabytých zkušeností při tvorbě modelových testů. Celá kapitola je vedena ve velmi praktickém             
pojetí, chybí zde však jakýkoli odkaz na další zdroje či cesta, která vedla ke stanovení               
představených kritérií. Přesto se dá říci, že i takto intuitivně zvolená kritéria vcelku odrážejí běžné               
požadavky vývojářů. Vyznění kapitoly by jistě napomohlo celkové porovnání hodnocených          
prostředí, či souhrn vhodnosti a obtížnosti nasazení na jednotlivé typy projektů. 

III.Výsledky a přínos práce  

Za hlavní přínos práce se dá zcela jistě považovat zamýšlený praktický výstup práce, tedy              
navržená sada modelových testů pro PHP projekty.  

Přínosem práce je rovněž rozpracování metodik vývoje s využitím testů z pohledu webového             
vývojáře spolu s představením různých přístupů k tvorbě automatických testů. 

Jako přínos lze ve výsledku hodnotit i závěrečné porovnání testových prostředí, ačkoli jsou zde              
patrné jisté rezervy.  

IV. Zpracování 

Struktura práce je navržena systematicky a jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují.             
Text práce je na dobré úrovni, jen v některých částech se vyskytují drobné prohřešky zejména ve                
slovosledu, které jsou způsobeny pravděpodobně čerpáním z cizojazyčných pramenů. Použitý          
poznámkový a citační aparát je konzistentní a v souladu s platnými předpisy. Vložené ukázky              
kódů, přehledové tabulky a další ilustrace vhodně doplňují text práce.  

V. Celková úroveň práce:  

● Jedná se o výrazně prakticky zaměřenou bakalářskou práci s cílem vytvořit sadu            
modelových testů.  Tento cíl byl beze zbytku naplněn. 

● Z textu práce je patrná dobrá orientace autora v tématu, které bylo z tohoto pohledu               
zvoleno velmi vhodně, v některých částech by bylo namístě posílit práci s informačními             
zdroji. 

● Typografické, jazykové a stylistické nedostatky se objevují v únosné míře. 
● Práci je na vysoké odborné úrovni s výrazným přesahem do praxe. 

 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 
Navrhuji hodnocení práce stupněm velmi dobře  
 
V Praze  7. 1. 2018   

 

…………………………………………... 
   PhDr. Josef Procházka, Ph.D.  
 

Otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

● Lze vytvořenou sadu modelových testů spustit i  v jiném prostředí, než jsou std. linuxové 
distribuce? 

● Jakým způsobem byla stanovena kritéria pro hodnocení testovacích nástrojů? 


