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1. Informace k zadání
 Zadání vyžadovalo získání přehledu v oblasti webových portálů a jejich pokročilých rozhraní a zorientování se ve

stávající implementaci portálu evropských projektů, vzniklého v rámci předchozí bakalářské práce. Druhé části se
student zhostil velmi dobře, existující rozhraní portálu aktualizoval a napojil na nejnovější verze systému
ElasticSearch. Naopak získání obecnějšího pohledu na zajímavé aspekty dotazování nad částečně
strukturovanými daty a na vhodné prvky rozhraní, propojující různé části shromažďovaných dat, není příliš
přesvědčivé a není vhodným způsobem zpracováno v textových výstupech práce.

2. Práce s literaturou
 Student pracoval pouze s omezeným souborem relevantních studijních materiálů, v oblasti rozšiřování této sady

nebyl příliš aktivní.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Práci na realizaci systému nelze označit jako soustavnou. Student sice nakonec věnoval práci předpokládaný čas,

nicméně dostatečně aktivní byl až v posledních týdnech před termínem odevzdání.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončována na poslední chvíli, nepodařilo se tak dotáhnout některé zajímavé prvky rozhraní

a propojení fasetového a plnotextového vyhledávání. Text technické zprávy jsem připomínkoval pouze v jeho
rozpracované podobě, definitivní obsah již nemohl být z časových důvodů konzultován.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Celkově hodnotím aktivitu studenta při řešení práce stupněm E - dostatečně. Jsem spokojen s výsledkem snažení

směrem k aktualizaci systému, nicméně přidání a propojení nového obsahu (textů výzev k podávání projektů)
zůstalo nedotaženo a systém nelze bezprostředně využít k pokročilému dotazování nad aktuálními daty.

 

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

  
V Brně dne: 29. května 2019

 Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí práce
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