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1. Informace k zadání
 Zadání diplomové práce bylo poměrně náročné. Jednalo se o práci, pro jejíž úspěšnou realizaci bylo zapotřebí

prostudovat poměrně rozsáhlou problematiku zčásti nad rámec standardního studia na FIT. Student po poměrně
dlouhé studijní fázi a pomalejším postupu, způsobeném zejména díky COVID-19 pandemii, dosáhl výborných
výsledků v implementaci a experimentech, které jsou využitelné i v praxi a v budoucím výzkumu. Zadání diplomové
práce bylo, podle mého názoru, splněno. 

2. Práce s literaturou
 S literaturou pracoval student samostatně a iniciativně a sám vyhledával studijní prameny i nad rámec těch

doporučených při konzultacích.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení projektu byl student střídavě aktivní a v jeho průběhu bylo též upraveno zadání. V letním semestru

se práce dobře rozběhly, nicméně po vypuknutí COVID-19 pandemie se student dostal do značných problémů
a zpracování práce se zpomalilo. Proto bylo třeba odložit odevzdání práce. V červnu a červenci však student na
práci velmi zapracoval a dostal ji, myslím, do docela dobrého dobrého stavu.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v mírném předstihu před odevzdáním a zbyl čas i na opakované korekce obsahu práce.
5. Publikační činnost, ocenění
 Předpokládá se využití práce pro další výzkum.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Celkově se nakonec jedná o zdařilou práci. Její řešení bylo značně ovlivněno COVID-19 pandemií, ale student se

nakonec s problémy vypořádal a práci "docela dotáhl" a dosáhl pěkných výsledků. To hodnotím kladně. Za slabinu
práce považuji to, že kdyby bylo na dokončení práce více času, bylo možno zpracovat i lepší "use case"
a diskutovat důkladněji možnosti využití. Přesto hodnotím práci, i s přihlédnutím k problémům, které řešení
provázely, stupněm "A".

 

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

  
V Brně dne: 19. srpna 2020

 Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
vedoucí práce
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