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1. Informace k zadání
 Jednalo se o externí zadání z firmy RedHat. Cílem studenta bylo vytvoření prostředí pro automatickou migraci testů

z prostředí VS code do prostředí Eclipse Che.
2. Práce s literaturou
 Student vycházel především z dokumentace nástrojů VScode a Eclipse Che.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student komunikoval především s technickým vedoucím z firmy RH. Mě informoval o průběhu práce cca jednou

měsíčně.
4. Aktivita při dokončování
 Implementační část byla dokončena s předstihem. Výslednou práci jsem dostal pár dní před odevzdáním, takže už

nebylo možné poskytnout zpětnou vazbu k textu.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Konzultant Ing. Dominik Jelínek z RedHat uvádí k práci studenta následující:

Student Marian Lorinc po celou dobu pracoval samostatně a všas plnil dílčí stanovené cíle práce. Všechny
dosažené výsledky a průběžný stav byl pravidelně konzultován a prezentován zbytku týmu. Výsledný výstup
praktického řešení bakalářské práce byl rovněž odprezentován týmu a přijat jako vyhovující. Všechny cíle zadání
práce byly splněny a z pohledu následného praktického využití pro společnost Red Hat předčilo vypracování
všechna očekávání. Marianova iniciativa při návrhu řešení a jeho následné úsilí při vývoji nástroje, včetně
překonávání problémů, byly na velmi vysoké úrovni.
Na jednu stranu student velmi aktivně spolupracoval se svým technickým konzultantem a úspěšně vyřešil zadaný
problém, na straně druhé jsem jako vedoucí na FITu neměl možnost výslednou práci moc ovlivnit. Celkově se ale
jedná o nadprůměrnou práci, proto navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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

  
V Brně dne: 2. června 2021

 Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí práce
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