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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro plánování rozvrhů na FIT VUT s tím, že příprava vstupních dat a export

výsledku jsou předmětem bakalářské práce Aleny Tesařové, s jejíž aplikací má student společnou databázi.
Student se tedy měl zaměřit výhradně na co nejlepší asistenci při manuálním plánování rozvrhu a na jeho
automatické kontroly. Práce navazuje na diplomovou práci Vladimíra Čilla z roku 2016, která měla pro praktické
využití vážné nedostatky, a to především v oblasti kontrol rozvrhu. Zadání bylo možné pojmout i jako velmi
náročné, ale student vyřešil pouze některé problémy, takže je v jeho podání na diplomovou práci spíše jednodušší.
S výsledkem práce nejsem příliš spokojen, protože student zdaleka nedosáhl cílů, které jsme na počátku stanovili.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně aktivně vyhledával relevantní literaturu a  elektronické zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student začal s řešením v polovině listopadu 2018, což bylo dle mého názoru pozdě. Díky vysoké aktivitě sice stihl

vytvořit lehce nadprůměrný návrh a splnit úkoly na zimní semestr, ale na letní semestr mu zbylo příliš mnoho práce,
a tu pak při nasazení kolem 12 hod. týdně nebylo možné zvládnout ani při průběžné práci. Student pravidelně
konzultoval dosažené výsledky i další postup, ale termíny se mu bohužel nedařilo plnit.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončována do poslední chvíle. Předběžný obsah byl konzultován a drobné připomínky zapracovány.

Na zapracování některých vážnějších připomínek však již nezbyl čas stejně jako na konzultaci definitivního obsahu
práce.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Student byl aktivní, pracoval průběžně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky i další postup. S prací však

začal pozdě a aktivita v letním semestru nestačila na splnění stanovených cílů. Práce byla dokončována do
poslední chvíle a s konečným rozsahem výsledků nejsem příliš spokojen.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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