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1. Informace k zadání
 Zadání je svou náročností průměrně obtížné, nicméně závisí na zvolených prostředcích řešení. Předložená textová

dokumentace je spíše průměrná a zasloužila by na mnoha místech přepracovat. V práci zřejmě nebyl splněn bod 4
zadání (testování z hlediska funkčnosti a přínosu pro studenty formou testování s následnou anketou). Student mne
nepožádal o spolupráci na testování aplikace se studenty ISU a zmínku o testování v práci nenacházím. Chybějící
testování je pro mne podstatné, protože cílem realizačního výstupu bylo nasazení ve výuce, což zřejmě nebude
možné.

2. Práce s literaturou
 Student získával potřebné informace samostatně a s literaturou intenzivně pracoval dalece nad rámec potřeb

práce.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita během řešení v tomto školním roce byla takřka nulová, měl jsem jen velmi malou zpětnou vazbu a student

nejevil zájem o konzultace. Následkem je pozdní dodání finálního textu a tím i má neschopnost dostatečně rychle
zareagovat na chyby, které text obsahuje.

4. Aktivita při dokončování
 Aplikační část práce byla vytvářena s dostatečným předstihem, nevím však kdy a zda vůbec byla dokončena.

Textová část byla dokončována pozdě. Obsah textové části nebyl konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení nevyhovující (F)
 Komunikace studenta byla v loňském roce, kdy začala naše spolupráce, na dobré úrovni. Nicméně v letošním

školním roce již student omezil komunikaci na minimum a důsledkem toho je textová zpráva, která by zasloužila
upravit. V práci zřejmě chybí testování a závěry z testování výsledné aplikace. Celkově považuji práci z hlediska
vedoucího i z hlediska splnění zadání za nedostatečnou.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
.................................

podpis
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