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1. Informace k zadání
 Zadání bylo ve své základní podobě spíše jednodušší, byť bylo vypsáno ve spolupráci se společností Red Hat a

nabízelo možnost i dalšího rozvoje nad rámec zadání. Student na práci pracoval dva roky -- po prvním roce
odstoupil pro nízkou kvalitu dosaženého řešení od obhajoby. Zadání práce bylo splněno v jeho základní podobě.
Podle odborného vedoucího z firmy Red Hat (dr. Pavel Tišnovský) je řešení použitelným základem pro další
úpravy, po kterých by ho mohli ve firmě Red Hat využívat. O toto využití je přitom dle odborného vedoucího reálný
zájem.

2. Práce s literaturou
 Práce s literaturou byla bez problémů. Student využil vhodně dostupné studijní prameny, které si byl schopen i sám

dohledat.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během roku se student ozýval jak mně tak odbornému vedoucímu spíše méně. Údajně to bylo studentovou snahou

o samostatnou práci, nicméně přece jen mohl být v komunikaci aktivnější. K tomu jsem ho i vybízel. V okamžiku,
kdy již ale byla dohodnuta schůzka, pak termín dodržel a na schůzku byl řádně připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Student dokončoval práci s nevelkým předstihem, nicméně byl čas na opakovanou konzultaci technické zprávy.

Sestavení technické zprávy bylo pro studenta evidentně velkým oříškem a přes postupné zlepšení její úrovně by si
zajisté ještě zasloužila další zlepšení, na které již nebyl čas.

5. Publikační činnost, ocenění
 Práce nebyla publikována formou článku. Byla nicméně představena ve firmě Red Hat. Ta má, jak již bylo řečeno

výše, o výsledek práce zájem a po jeho úpravách (doplnění některých funkcí, kvalita kódu, pokrytí testy, úprava
GUI) použitelný.

6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Aktivitu studenta hodnotím stupněm D, a to spíše na horním okraji tohoto stupně na hranici se stupněm C. Student

mohl pracovat intenzivněji a zejména mohl intenzivněji komunikovat v průběhu celého roku. Věřím, že by pak
zejména díky interakci s odborným vedoucím mohl dotáhnout práci dále. Stejně tak mohla být kvalitnější jeho práce
na technické zprávě. Na druhou stranu je pozitivní, že o jím vytvořené dílo je ve firmě Red Hat zájem (byť po řadě
dalších úprav).

 

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

 

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

podpis
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