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Hodnocení práce: 

 

Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu  
Předložená diplomová práce splňuje všechny body zadání. Téma diplomové práce je aktuální 

a může mít zcela určitě praktický přínos. Obtížnost řešeného úkolu hodnotím jako náročnější. 

 

Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu  
Diplomová práce je psána velmi přehledně a jednotlivé části na sebe logicky navazují. Teoretická 

část seznámí čtenáře s PHP frameworkem Laravel a uvede ho do problematiky testování softwaru. 

V praktické části student popisuje návrh řešení tvorby testu a zamýšlí se nad přínosem testování a 

zjištěnými problémy. 

 

Úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta  
Z práce je patrné, že se diplomant v dané problematice orientuje a že má praktické zkušenosti s 

návrhem, programováním a testováním aplikací, což se odráží ve vysoké kvalitě zpracování. 

 

Formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě  
Práci nelze po formální stránce vytknout žádné vážnější nedostatky. 

 

Dotazy k obhajobě  

Plánujete publikovat testovací sadu pod nějakou volně šiřitelnou licencí? Budete pokračovat 

v dalším vývoji této sady? 

 

Závěr 

Diplomová práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a to jak svou 

aktuálností a obtížností, tak splněním všech bodů zadání. Diplomová práce je nadstandardně 

zpracována. Celkově navrhuji hodnocení „A – výborně“. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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