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1. Informace k zadání
 Cílem bakalářské práce byl návrh a implementace aplikace pro oceňování vozidel na základě dat získaných z

internetu. Práce navazovala na souběžnou práci studenta Kováře, který implementoval získávání těchto dat.Zadání
práce bylo průměrně náročné, či spíše lehčí. V mnoha bodech zadání mohl být student důslednější. Výhradu mám
také k poslednímu bodu - zkušební provoz, kdy aplikace běží pouze na lokální instalaci studenta.

2. Práce s literaturou
 Student si literaturu vyhledával samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Zimní část práce student podstatně podcenil a práci v rozsahu, jak je v bodech požádavána po prvním semestru,

prezentoval až v polovině dubna. Další konzultace probíhaly již bez prezentace textové části, kterou jsem jako
vedoucí do odevzdání již neviděl. Na konzultacích byly řešeny spíše funkce, které by měl systém mít a až těsně
před odevzdáním práce byl poprvé prezentován realizační výsledek. Kdyby student pracoval průběžně, mohl být
výsledek práce jejím vedoucím více usměrněn. Takto vedoucí mohl do práce zasahovat pouze omezeně.

4. Aktivita při dokončování
 Letní část textové práce nebyla vůbec konzultována, realizační výstup byl předveden těsně před odevzdáním, a to

bez možnosti jeho výsledek nějak hlouběji vedoucím práce ovlivnit. 
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Celkově hodnotím aktivitu studenta jako podprůměrnou. Zadání samo o sobě mělo dobrý potenciál pro kvalitní

zpracování, což student podcenil (zejména z pohledu časového naplánování zpracování celé práce) a toto se
nakonec odrazilo také v jejím výsledku.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
.................................

podpis
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