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1. Assignment complexity average assignment
 Práci hodnotím jako průměrně obtížnou.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Length of technical report in usual extent
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Práce je celkově kvalitně zpracována.
4. Presentation level of technical report 78 p. (C)
 Technická zpráva je vhodně strukturována do osmi hlavních kapitol (od úvodu po závěr), přičemž jednotlivé

kapitoly/podkapitoly na sebe logicky navazují. Celkově je práce psána čtivou formou a ve vybraných pasážích
práce je vhodně doplněna o názorné grafické ukázky popisovaných skutečností.

5. Formal aspects of technical report 74 p. (C)
 Technická zpráva je v čitelné formě angličtiny. Obsahuje však místy nedostatky gramatického / typografického

charakteru.
6. Literature usage 75 p. (C)
 Zdroje, ze kterých student čerpal, jsou voleny vhodně a účelně (s ohledem na zaměření práce). V práci se však

vyskytují na několika místech nedostatky ve formě / podobě jejich citování (vlastní citace).
7. Implementation results 84 p. (B)
 Realizační výstup splňuje požadavky dle zadání. Vlastní nástroj (jeho funkcionalita) byl demonstrován studentem

a je funkční.
8. Utilizability of results
 Výstupy práce jsou využitelné v praxi. Kladně hodnotím zejména to, že v současnosti je již nástroj zveřejněn jako

open source řešení pro zainteresovanou komunitu uživatelů.
9. Questions for defence
 Bez otázek. Veškeré nejasnosti, dotazy atp. byly zodpovězeny již při demostraci řešení studentem.
10. Total assessment 80 p. very good (B)
 Na základě výše uvedeného hodnocení a celkové kvality práce jak po teoretické, tak pratické stránce navrhuji

hodnocení stupněm velmi dobře (B).
  
In Brno 8 June 2021

 Květoňová Šárka, Ing., Ph.D.
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