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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo vyvinout aplikaci k podpoře plánování cest pro samostatné cestovatele, která by umožňovala

snadné vytváření cestovních plánů spolu s jejich finančními a časovými parametry a jejich vzájemné proovnávání.
Zadání bylo splněno. Bylo vytvořeno kvalitní realizační řešení doplněné o důmyslná rozšíření. Nad rámec zadání
využil v implementaci API Google Maps, jež využil k implementaci dodatečné funkcionality a rovněž kurzovní lístek
ČNB k přesným přepočtům mezi velkým množstvím měn. Dalším rozšířením je hlídání nastaveného finančního
stropu.

2. Práce s literaturou
 Student pracoval samostatně na vyhledávání a využívání informačních zdrojů podle potřeb realizace bakalářské

práce a vypracování rešerše shrnující současný stav konkurečních řešení.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student začal na realizační části pracovat již před koncem zimního semstru, kdy vytvářel návrhy uživatelského

rozhraní a datových modelů. V průběhu druhé poloviny letního semsetru již měl hotovou většinu realizačního řešení
a zbylý čas věnoval vylepšování řešení a psaní textové zprávy. Pracoval samostatně a pilně, konzultoval všechny
významné dílčí pokroky a zohledňoval všechny připomínky vzešlé na konzultacích a zkouškách prototypu aplikace.
Jeho aktivitu a píli tak hodnotím kladně.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena včas a výsledná podoba byla dostatečně konzultována.
5. Publikační činnost, ocenění
 Realizovaná aplikace je veřejně přístupná na internetu.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Student pracoval samostatně a pilně, pravidelně konzultoval dílčí kroky a zohledňoval všechny připomínky a

návrhy vedoucího. Naimplementoval funkčně velmi bohaté řešení, jehož šíře přesahuje rámec vyžadovaný
zadáním práce a požadavky vedoucího. Jako vedoucí ke studentově aktivitě nemám výtky a vzhledem k projevené
píli, samostatnosti a práci nad rámec zadání ji hodnotím jako velmi dobrou.

 

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

 

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

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

