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1. Informace k zadání
 Zadání patří k méně obtížným. Původně mělo dojít vedle vytvoření aplikace, která prezentuje rodokmeny pro

laickou veřejnost (konkrétně pro Kiritof, hody a setkání rodáků v obci Jevišovka) i k propojení se systémy, které
spravují genealogická data. V průběhu řešení jsme zvolili způsob, že data budou uložena v databázi, namísto dnes
obvyklého formátu GEDCOM. Propojení vytvořené aplikace s genealogickou aplikací, které zadání předpokládalo,
bylo trochu upozaděno z toho důvodu, že má proběhnout až po realizaci genealogického systému DEMoS, který je
vyvíjen na fakultě, a který pracuje s daty uloženými v databázi. Na druhou stranu vytvořená aplikace prezentující
rodokmeny je velice kvalitní, student odvedl mimořádnou práci při zpracovávání ostatních částí zadání a výsledek
naplňuje a i převyšuje to, co jsem při sestavování zadání očekával.

2. Práce s literaturou
 Práce s literaturou byla v pořádku a odpovídající požadavkům zadání.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během celé doby řešení docházelo k pravidelným schůzkám, na kterých jsem byl informován o provedené práci a

na kterých jsme konzultovali případné problémy a směr pokračování práce.
4. Aktivita při dokončování
 Aplikace i text práce byly dokončeny včas a měl jsem tak čas si text pročíst a podat k němu několik připomínek,

které byly následně zapracovány. 
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Na studentovi oceňuji jeho zápal pro tento projekt. Dle mého názoru je aplikace velmi uživatelsky příjemná a

splňuje to, co jsem od ní na počátku očekával. Přestože se jedná spíše o řemeslné než badatelské dílo,  bylo na
něm odvedeno poměrně dost práce a výsledek je funkční, vyladěný, a předpokládám, že bude brzo použit pro
prezentaci rodokmenů tam, kde bylo původně zamýšleno. Aktivita studenta během řešení byla příkladná a proto
jako vedoucí hodnotím stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
.................................
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