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1. Informace k zadání
 Zadání považuji za obtížné zejména díky jeho orientaci na hledání možné skryté informace ve vstupních datech.

Problém hledání této informace vyžaduje komplexní řešení i tehdy, je-li znám jak typ informace, tak typ dat. Pro
řešení zadání bylo, mj., nutné vyvinout nemalé úsilí zejména v souvislosti s rešeršní a hodnoticí etapou práce. Z
hlediska implementace metod považuji zadání za uspokojivě splněné. Mám však vážnou výhradu ke
způsobu zhodnocení implementovaných metod - zhodnocení považuji za nedostatečné, jelikož bylo
provedeno na základě relativně malého vzorku vstupních dat, jehož výběr a statistická významnost však nejsou
dostatečně diskutovány.

2. Práce s literaturou
 Student prokázal schopnost samostatně hledat informační zdroje související s řešeným tématem, orientovat se

v nich, čerpat z nich a vhodně využívat informace v nich obsažené za účelem řešení zadaného problému.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Činnosti spojené s řešením tématu probíhaly se značným zpožděním. Konzultace k řešení a informování o dílčích

pokrocích v řešení probíhaly velmi sporadicky, zejména v první polovině řešení tématu. Nicméně, student 
pracoval samostatně a na případné konzultace byl připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Práce nebyla předkládána ke konzultacím průběžně; ani její konečná verze nebyla předložena

v dostatečném předstihu umožňujícím její připomínkování před odevzdáním.
5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známa žádná publikační činnost či ocenění týkající se této práce.
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 S přihlédnutím k neuspokojivé aktivitě studenta během řešení a dokončování činností souvisejících se zadáním

a zpracováním technické zprávy a nedostatečnému zhodnocení implementovaných metod, avšak k větší
obtížnosti zadání, objemu odvedené práce a funkčnosti implementovaných metod navrhuji ohodnotit
práci studenta stupněm E.

 

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

 

V Brně dne: 23. května 2018
.................................

podpis
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