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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předkládaná práce splňuje po formální stránce všechny požadované náležitosti 
s rozsahem práce 56 stran vlastního textu. Použité zdroje jsou korektně citované a jejich 
rozsah a povaha odpovídá tématu práce. Pro ukázky kódu, které se v práci vyskytují bych 
doporučil výraznější (sytější) barvu písma z důvodu lepší čitelnosti. Text je čtivý a většinou 
gramaticky korektní. V práci se občas vyskytují překlepy či nedostatky ve špatném 
skloňování apod., přičemž občas mohou čtenáře i mást (např. „red-greed refactor“). 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce je dobře strukturována a kontinuálně se drží logické linky, která je v souladu 
s cílem práce a zadáním. Cíl je adekvátně vymezen v ůvodu práce. Použité metody jsou 
v práci zvolené také vhodně. V teoretické části autor celkem zevrubně analyzuje a popisuje 
tydy testů a agilní metodiky. V této části autor ukazuje, že se v dané problematice dobře 
orientuje a má i vlastní zkušenosti z praxe, které zde adekvátně uplatňuje. 

Kapitola 5 Nástroje pro testování je zaměřena již na konkrétní testovací SW, které zde autor 

popisuje, počínaje jejich stručnou charakteristikou, způsobem zprovoznění / instalace a 

představením zásadních možností nástrojů včetně praktických ukázek. Tato část (a navazující 

kapitola 7) je stěžejní částí práce (i vzhledem k zadání a cílům práce). jednotlivé nástroje, resp. 

jejich možnosti a praktické ukázky jsou zde popsány velmi podrobně a odborně vzhledem 

k nárokům BC práce. Bohužel, jedná se pouze o 3 konkrétní nástroje, přičemž každý z nich má 

svá specifická využití, a to především z důvodu své podstaty: jednotkové testy, vytváření mock 

objektů a komplexní sady testů. Přičemž testovacích nástrojů pro PHP je evidentně více (např. 

Behat, Selenium) Z tohoto důvodu také nedává kapitola 7 velký smysl, když se v ní autor snaží 

porovnávat tyto koncepčně rozdílné nástroje. Samotná kapitola 7 v podstatě jinými slovy shrnuje 

zevrubnou charakteristiku v kapitole 6. 

 



 
III. Výsledky a přínos práce  

Autor prokázal vysokou schopnost pracovat s odborným textem a prokázal 
nadprůměrnou odbornost v dané problematice. Velmi hezky popsal agilní metodiky a typy 
testů včetně ukázek z nejtypičtějších testovacích nástrojů, které jsou možné i použít po 
instruované instalaci, kterou autor rovněž v práci uvádí.  

Bohužel, samotný přehled testovacích nástrojů je strohý a kritéria a následné hodnocení 
daných nástrojů je poněkud vágní. 
 
IV. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1. Z čeho jste vycházel při stanovování kritérií pro hodnocení nástrojů?  
2. Na základě čeho jste vybíral testovací nástroje pro porovnání? 
3. Na jak pokročilé uživatele/vývojáře směřujete tuto práci? Jaké znalosti by měli před 

čtením této práce mít, aby mohli plně porozumět této práci?  
 
V. Celková úroveň práce:  

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
V Praze dne: 7. 1. 2019  
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