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1. Informace k zadání
 Zadání diplomové práce bylo spíše obtížnější a vyžadovalo od studenta nejen dobrou znalost látky probírané

v magisterském studiu, ale i samostatné studium technik uživatelského rozhraní, ale i rozboru přirozeného jazyka.
Práce v zásadě splnila zadání a očekávání, ki když jistě bylo možno zpracovat i větší rozsah scénářů a "use case"
použití. Práce byla zpracována ve spolupráci s Magistrátem města Brna a byla i magistrátu prezentována.

2. Práce s literaturou
 S literaturou pracoval student samostatně, nechal si i doporučit literární zdroje, ale vyhledával další i velmi

samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení práce byl student celkem aktivní. Míval sice "výpadky aktivity", zejména během řešení jiných

školních povinností, ale i tak jeho přístup hodnotím celkem kladně. Na konzultace chodil dle dohody a býval
připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena včas. Předstih dokončení před odevzdáním sice nebyl veliký, ale dovoloval kontrolu

a korekci finální podoby práce.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce byla prezentována na "Komisi RMB pro chytré a otevřené město" na zasedání pořádaném dne 25.4.2019 na

FIT VUT. Dále byla práce prezentována na přehlídce Excel@FIT.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Celkově se jednalo o práci, které student věnoval nadprůměrné úsilí a která skončila úspěšně. Samotný "Chatbot"

bylo jistě možno "dotáhnout i dále" a popsat více "use case" a připojit jej na více informačních zdrojů, ale práci i tak
považuji za velmi zdařilou a do budoucna využitelnou jako dobrý vstup pro koncepci chatovacích systémů pro
město Brno i pro jiná města.

 

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

  
V Brně dne: 8. června 2019

 Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
vedoucí práce
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