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1. Informace k zadání
 Práce byla vypsána a vedena ve spolupráci se společností Red Hat. Zadání lze považovat za průměrně až mírně

nadprůměrně náročné. Náročnost zde spočívá v nutnosti integrace poměrně širokého spektra různých technologií
a dále v nutnosti komunikovat s větším počtem vývojářů ve společnosti Red Hat, aby dílo bylo v této společnosti
úspěšně přijato. Jedná se totiž o projekt, který má být ve společnosti Red Hat používán širokou skupinou vývojářů.

2. Práce s literaturou
 Studentova práce s literaturou byla bez problémů. Byl schopen nastudovat a využít potřebné prameny a také si

sám příslušné zdroje vyhledat.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentův způsob práce byl od počátku do konce vysoce profesionální, zodpovědný a kreativní. Student sám

pravidelně posílal zprávy o svých pokrocích. Ty byly vždy pečlivě zpracované a obsahovaly vždy i pečlivě
promyšlený plán dalších kroků. Student dbal velmi seriózně nejen na vlastní technické řešení, ale také na debatu
požadavků ze strany potenciálních uživatelů ve společnosti Red Hat, na testování vytvořených prototypů, na
získání zpětné vazby na ně i na informování o vytvořeném díle ve společnosti Red Hat. Student také komunikoval
s vývojáři mimo společnost Red Hat a jeho výsledky přispěly i ke zkvalitnění některých technologií, na kterých
stavěl (např. nástroj ReportPortal).

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončována s velkým předstihem, vše bylo řádně konzultováno.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce nebyla publikována formou článku. Byla ale nasazena k reálnému provozu ve společnosti Red Hat a vývojáři

společnosti ji již nyní reálně používají. Navíc, jak již bylo uvedeno výše, studentovi se podařilo přispět i do vývoje
některých technologií, na kterých stavěl, jako je např. obecně používaný nástroj ReportPortal.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Navrhuji hodnocení stupněm A s ohledem na studentovu dlouhodobě svědomitou práci, velmi profesionální přístup

a vytvoření díla, které je reálně nasazeno.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 10. června 2021

 Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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