
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Hodnocení vedoucího bakalářské práce
Student: Do Long Thanh
Téma: Systém pro koordinaci stáží zahraničních studentů (id 18410)
Vedoucí: Hynek Jiří, Ing., UIFS FIT VUT

1. Informace k zadání
 Práce vznikla ve spolupráci s organizací ISC VUT (International Student Club) spadající do mezinárodní sítě ESN

(Erasmus Student Network), která podporuje a rozvíjí výměnné studijní pobyty mezi univerzitami zejména na
mezinárodní úrovni. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat informační systém určený pro správu a
organizaci příchozích studentů na VUT. Stěžejním úkolem studenta bylo odhalit nedostatky existujícího systému a
analyzovat současné požadavky organizace ISC VUT a příchozích studentů. Student proto musel s těmito uživateli
dostatečně komunikovat. Důraz byl dále kladen na modulárnost a rozšiřitelnost nového systému. Student musel
rovněž důkladně promyslet proces přechodu na nový systém.

Dosažené výsledky hodnotím kladně. Systém byl testován v rámci vybraných brněnských univerzit. V budoucnu je
plánováno jeho rozšíření mezi další mimobrněnské organizace patřící do sítě ESN.

2. Práce s literaturou
 Student prostudoval doporučenou literaturu a aktivně si dohledával další informace týkající se zejména oblasti User

Experience.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Téma bakalářské práce vzniklo na základě myšlenky studenta. Student byl dále motivován tvořit průběžné výstupy

pro organizaci ISC VUT, jejíž členem je. Podával pravidelná hlášení o stavu práce. Na osobní konzultace chodil
vždy řádně připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Vzhledem k vysoké aktivitě v průběhu celého akademického roku byla práce dokončena v předstihu. Výsledky bylo

proto možné dostatečně konzultovat.
5. Publikační činnost, ocenění
 Výstupy práce byly publikovány na konferenci Excel@FIT 2018.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student přistupoval k bakalářské práci svědomitě. Implementovaný systém je využitelný v praxi. Výstupy práce

byly publikovány. Navrhuji hodnocení stupněm A.

 

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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