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1. Informace k zadání
 Jedná se o velmi obtížné vlastní zadání studenta motivované neuspokojivým současným stavem v oblasti

komunikace studentů FIT VUT v Brně. Cílem je nahradit fórum Fituška, které se z efektivního komunikačního
prostředku pro studenty postupem času změnilo na neudržovaný sklad historických zadání zkoušek k procvičení,
a projekt Studentská skripta zaměřený na společnou přípravu studijních materiálů. Nový informační portál by měl
nejen umožnit efektivní komunikaci studentů a integrovat další služby, které využívají, ale měl by mít takové
unikátní vlastnosti, aby studenty motivoval k jeho využívání - např. možnost přistupovat k diskusím jak přes nový
portál, tak přes sociální síť Facebook, na které jsou studenti zvyklí trávit mnoho času. Portál nově umožní přístup
zájemcům z řad vyučujících, kteří se mohou zapojit do diskusí, vysvětlit v nich studentům nejasnosti a inspirovat se
pro zlepšování výuky. Pro udržitelnost disponuje automatickým doplňováním seznamu správců z řad oficiálních
zástupců studentů v orgánech fakulty.
S dosaženými výsledky jsem velmi spokojen až na to, že Facebook kvůli implementaci GDPR ve 2. polovině
letního semestru učinil kroky, které studentovi zabránily v dokončení důležité integrace práce s touto sociální sítí.
I přes to ale student vytvořil použitelný portál a otestoval s reálnými uživateli. V následujících měsících je v plánu
nasazení ve spolupráci se Studentskou unií FIT a po opětovném zprovoznění API i integrace se sociální sítí
Facebook, která je v práci již připravena.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně aktivně vyhledával relevantní literaturu i elektronické zdroje. Navíc získával další vstupy od

Studentské unie FIT a aktivně se účastnil zasedání unie, kde byla problematika řešena.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student s prací začal o prázdninách a byl velmi aktivní v průběhu obou semestrů, přičemž pravidelně konzultoval

nejasnosti a dosažené výsledky. Komunikoval nejen se mnou, ale i se Studentskou unií FIT, pro kterou je výsledné
řešení primárně určeno.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla díky externím komplikacím dokončena na poslední chvíli, ale její definitivní obsah byl konzultován

a veškeré připomínky byly zapracovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student sám aktivně přišel se zadáním zaměřeným na podporu studentů a komunikace mezi nimi se zapojením

vyučujících do jejich činností umožňujícím vylepšení vztahů na fakultě. Od prázdnin po celou dobu obou semestrů
až do poslední chvíle před odevzdáním samostatně velmi aktivně pracoval a vytvořil komplexní řešení integrující
řadu služeb pro studenty, které je připraveno k nasazení do reálného provozu, a to i přes to, že kvůli zmražení API
z důvodu implementace GDPR zatím není dostupný modul pro sociální síť Facebook.

 

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

 

V Brně dne: 4. června 2018
.................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

