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1. Informace k zadání
 Práce je standardní náročnosti s tím, že otevírá možnosti na různá rozšíření a vylepšení. Pokud vím, tak na nic

nenavazuje, naopak se snaží vyřešit nedostatky existujících řešení. Práce byla prakticky splněna, ale detaily jsem
nebyl schopen posoudit, neboť jsem finální verzi jak programového díla, tak textu neměl možnost vidět před
odevzdáním - po odevzdání, v průběhu demonstrace oponentovi jsem vše viděl. Z předvedeného programového
díla bylo ale patrné už před odevzdáním, že bylo třeba řešit dílčí náročné úkoly.

2. Práce s literaturou
 Student pracoval zcela samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student komunikoval na začátku ak. roku, potom komunikace slábla a několik dnů před termínem odevzdání se,

poměrně nečekaně, objevil. Programové dílo bylo v zásadních rysech prakticky hotové, textovou část práce jsem
dostal nehotovou k nahlédnutí pár dní po návštěvě. Bohužel jsem tedy finální verze neviděl, k tomu, co jsem viděl,
jsem se vyjádřil, ale naplnění mých představ jsem neměl možnost již ověřit. Po odevzdání jsem viděl jak
programové dílo, které bylo v podstatě dotaženo do plně funkčního stavu, tak textovou část, která ale má stále jisté
nedostatky.

4. Aktivita při dokončování
 Aktivitu, díky prakticky malé komunikaci, nelze posoudit, ale odhaduji, že s blížícím se termínem odevzdání se

zvyšovala nade všechny meze.
5. Publikační činnost, ocenění
 Nevím o tom.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Vzhledem k tomu, že komunikace vázla, ale i tak došlo k praktickému dokončení, hodnotím dobře, D. Vyřešení

dílčích problémů při implementaci sice dává důvod hodnotit práci nadstandardně, ale jelikož průběh nebyl dle mých
představ, zůstávám u podprůměrného hodnocení.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2017
.................................

podpis
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