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1. Informace k zadání
 Cílem zadání byla integrace existujících nástrojů pro generování PDF dokumentů na základě HTML a CSS

specifikace s platformou Java EE a vytvoření opakovaně použitelného řešení na této platformě. O splnění
požadavků zadání bohužel nemám podrobnější představu, protože studentka mě o průběhu řešení neinformovala a
výsledek jsem do odevzdání neviděl.

2. Práce s literaturou
 Studentka zřejmě nevyužila doporučenou literaturu, nicméně samostatně si vyhledala jiné relevantní zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka se mnou v průběhu řešení prakticky nekomunikovala s výjimkou kratší aktivity kolem udělení zápočtu za

zimní semestr.
4. Aktivita při dokončování
 Implementační výstup a rozpracovanou technickou zprávu jsem obdržel dva dny před termínem odevzdání a

bohužel již nebyl čas na žádné připomínkování. Výsledné řešení jsem neměl možnost vidět v provozu, nicméně
podle technické zprávy se zdá, že vlastní generování PDF dokumentů je zvládnuté.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení nevyhovující (F)
 Vzhledem k tomu, že studentka mě o průběhu řešení v podstatě neinformovala a výsledek odevzdala nečekaně,

aniž bych měl možnost jej ovlivnit, nevidím jinou možnost, než z pohledu vedoucího navrhnout hodnocení F s tím,
že moje představa o výsledném řešení byla zcela odlišná. Na druhou stranu odevzdaná technická zpráva
tematicky odpovídá zadání, byť využívá zcela jiný přístup a jiné softwarové řešení, než jsem jako vedoucí zamýšlel
a preferoval. Zhodnocení toho, zda odevzdaný výsledek nakonec odpovídá zadání a splňuje další požadavky na
bakalářskou práci přísluší v této fázi podlé mého názoru již oponentovi.

 

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

 

V Brně dne: 27. května 2019
.................................

podpis
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