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Slovní hodnocení:
Autor přehledně zpracovalteoretickou část se širokým záběrem technologií souvisejících s webovými
aplikacemi, nástroji a postupy pro jejich testování. Na tyto informace navazuje seznámení s agilním
přístupem k uývoji. Nakonec je zhodnocen přínos testování k agilnímu přístupu vývoje. Teoretická část je
zpracována dostatečně podrobně bez zásadních nedostatků' kromě chybějícího dovysvětlení několika
pouŽitých termínů. Dotazy na tyto termíny jsou součástí otázek k BP.
Po grafické stránce je BP zpracována kvalitně a přehledně.
Sýlisticky bych vytkl pouze některé ,,neohrabané'' výrazy a přehlednosti a srozumitelnosti ubírající
uchylování se k delším souvětím.
V praKické části autor vyuŽil jiŽ existující základy technické infrastruktury pro realizaci E2E testů v rámci
firemního prostředí. Týo základy analyzovalz hlediska nedostatkŮ a díky nabytým znalostem navrhl a
realizovalzměny se zaměřením na stabilitu, rychlost a znovuvyuŽitípro další tesý. Řešení je dostačujícía
s reálným pozitivním dopadem na chod společnosti a kvalitu dodávaného softwaru.
V závěru oceňuji realistické zhodnocení kladných i negativních stránek implementace E2E testů. Uvítal bych
podrobnější zváŽeni moŽností dalšího rozvoje a optimalizace.
BP odpovídá zadání včetně zásad pro Vypracování' a protoji doporučuji k obhajobě.
Navrhuj i tuto bakalářskou práci klasifi kovat stupněm uýborně.
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