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1. Informace k zadání
 Cílem této práce bylo vylepšit software CalFitter pro zpracování kalorimetrických dat, přidat do něj novou

funkcionalitu umožňující automatický výpočet počátečních parametrů. Bakalářská práce navázala na absolvovanou
projektovou praxi, student v rámci řešení spolupracoval s Loschmidtovými laboratořemi z Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity. Zadání této práce spadá mezi obtížnější, bylo třeba nastudovat obsáhlou problematiku z
oblasti struktury proteinů, stability, kalorimetrie, která není součástí osnov bakalářského studia a získané znalosti
využít k implementaci nové funkcionality softwaru CalFitter. Byly splněny všechny body zadání. Předpokládá se
integrace do další verze softwaru CalFitter, nicméně v praxi zatím nebyla funkčnost ověřena.

2. Práce s literaturou
 Student získal a využil dostatečné množství studijních materiálů a využil je k získání znalostí potřebných pro

vypracování bakalářské práce. Využil jak knižní, tak časopisecké publikace.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Komunikace studenta byla na velmi špatné úrovni. Aktivně konzultace nevyhledával, dohodnuté schůzky často na

poslední chvíli rušil, nedodržoval termíny a měl často hotovo méně, než bylo dohodnuto. Dokonce měl období, kdy
několik týdnů nekomunikoval vůbec, neodpovídal ani na opakované e-maily a nebylo možné se s ním spojit.

4. Aktivita při dokončování
 Definitivní obsah práce nebyl konzultován vůbec. V dohodnutím termínu student celou práci ke kontrole nezaslal a

ani bez omluvy nedorazil na poslední dohodnutou schůzku, v době před odevzdáním opět vůbec nekomunikoval.
5. Publikační činnost, ocenění
 Předpokládá se publikace v rámci vydání další verze softwaru CalFitter.
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Přestože student odvedl na bakalářské práci s obtížným zadáním dostatečné množství práce a splnil zadání,

spolupráce s ním byla na velmi špatné úrovni. Velkým problémem byla nedostateční komunikace, nedostatečná
konzultace teoretické části práce, opětovné neplnění dohodnutých termínů. Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení
stupněm E (dostatečně).

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
.................................

podpis
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