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Cilem diplomove prace bylo rozsifit existujici zlomekFS implementaci o infrastrukturu pro regresni
testovani.

Pfecteni diplomove prace na me nezanechalo zadny dojem, pfesneji zadny kladny dojem. Pracc
pusobi velmi sedive a i vysledky jsou ponckud rozpacite.

Ceho si ovsem kazdy ctenaf okamzite povsimne, je chybny vyber jazyka prace. Prace je psana
v anglickem jazycc, bohuzel autor anglicky evidentne neumi. Pokud by prace byla napsana
v ceskem jazyce na podobne urovni, nikdo soudny by takovou praci k obhajobe nepfipustil. Mozna
by neskodilo pfed vypsanim diplomove prace pohovorem mezi vedoucim a potencionalnim
diplomantcm zjistil uroven znalosti anglickeho jazyka.

ICdyz jsem si praci po urcitem pfemahani pfccetl, tak jsem navic nabyl dojmu, ze autor v podstate
nic neudelal. Poskladal a pouzil nekolik jiz existujicich nastroju a knihoven a podle kapitoly tfi
vyrobil dve nove casti: logger a knihovnu pro testovani napsanou v jazyce C. Podle popisu
v diplomove praci i po nahlednuti do zdrojovych kodu se vsak jedna o dost trivialni kusy kodu,
navic vctsinu z toho tvofi komentafe (tfeba i nekolikrat kopirovana licence k ZFS).

Na strane 41 navic autor pro me pouzil zatim v praci nikde nepouzity pojem ,,insecticide". Nejprve
jsem mel dojem, ze se jedna o dalsi z usmevnych pfipadu ,,pouziti" funkce Autocorrect. Posleze
jsem nabyl dojmu, ze se jedna o insecticide podle clanku od M. Saliba (Insecticide: the ultimate
Python debugger), coz trochu zapadalo do kontextu. Jenze to nebylo nikde citovano, takze to na
prvni pohled vypadalo jako dalsi pfipad plagiatorstvi. Nakonec po delsim zkoumani zdrojovcho
kodu na CD jsem dogel k nazoru, ze se jedna a vlastni autorovu praci, navic se ve skutecnosti jedna
pfimo o cil prace, tj. o sadu pluginu pro nastroj Nose urfieny k testovani zlomekFS.

Celkem zajimavou podkapitolou je ,,Further work" v zaveru. Vetsina zminovanych bodu se
vztahuje spise k vylepseni implcmentace a specifikacc zlomekFS, ackoliv tarn jiste stycne body
s praci jsou.

Vrcholnym cislem prace jsou pfilohy. Zcela nepochopitelna pfiloha A popisujici kodovaci
konvence, u kterych neni jasne, jestli se jedna o kodovaci konvence pro autoruv kod, pfipadny kod
testu pro zlomekFS nebo obecne platne kodovaci konvence. Nemluve o torn, ze popisovat takovou
vec v diplomove praci mi pfijde zbytecne az nedustojne.

Pfiloha B popisuje instalaci, je dlouha devet stranek plnych ruznych pfikazu. Nejsem si jisty, jestli
nekdo touzi provadet takovou netrivialni instalaci rucne, je zde pfilis velka pravdepodobnost nejakc
chyby. Ocekaval bych, ze instalace bude mnohem uzivatelsky pfivetivejsi, tfeba i v nejakem
poloautomatickem rezimu.

Pfes vsechny vyse uvedene nedostatky doporucuji tuto diplomovou pracL
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