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1. Informace k zadání
 Zadání práce bylo středně náročné. Bylo formulováno poměrně volně, ale poskytovalo prostor pro tvůrčí rozvoj

řešení. zadání práce bylo, podle mého názoru, po formální stránce splněno a student vytvořil z velké části funkční
implementaci parametrického systému, ale jeho účel se splnit úplně nepovedlo, i když se oproti předchozí verzi
podařilo řešení posunout dále. potíže s prací se dají  přičíst pravděpodobně i "krizové situaci" spojené s COVID-19
v letním semestru, ale studentovi měl práci "dotáhnout dále".

2. Práce s literaturou
 S literaturou student pracoval poměrně samostatně a na základě doporučení i sám vyhledával studijní prameny

různého charakteru.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Zpočátku školního roku byl student aktivní a rozpracovával zadání slibným způsobem. Chodíval na konzultace

a býval na ně připraven. Bohužel, v letním semestru, pravděpodobně v souvislosti s pandemií COVID-19
konzultace ustaly a  nabyl jsem dojmu, že student bude odevzdání práce odkládat. Nakonec však student
odevzdání práce odložil a v poslední době obsah práce konzultoval.

4. Aktivita při dokončování
 Před odloženým odevzdáním byla textová část práce dokončena sice v malém předstihu, ale ten nakonec umožnil

rychlé korekce textu. 
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Celkově hodnotím práci studenta stupněm "C", a to zejména vzhledem k tomu, že v zimním semestru byl projekt

poměrně dobře rozpracován a konzultován a i proto, že po doloženém odevzdání byl nakonec alespoň text práce
zpracován mírně lépe, což hodnotím kladně (a hlavně lépe než stav před odloženým odevzdáním). Negativně
naopak hodnotím celkově malou aktivitu v letním semestru díky níž, bohužel, projekt nebyl zdaleka "dotažen" do
konce z pohledu implementace a využitelnosti. To vše i a s přihlédnutím k tomu, že práce při probíhajících
opatřeních v souvislosti s COVID-19 pandemií jistě nebyla jednoduchá.

 

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

  
V Brně dne: 18. srpna 2020

 Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
vedoucí práce
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