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1. Informace k zadání
 Zadání nenavazuje na předchozí projekty a jeho obtížnost závisí na autorem vybraných metodách. 
2. Práce s literaturou
 Není známo.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Pan Iakymets byl aktivní a na konzultace chodil podle dohodnutých termínů. Konzultace ale nebyly přínosné. Pan

Iakymets nebyl schopen vysvětlit postup a detaily své činnosti. Jazykovou bariéru (student nemluví řádně česky
ani anglicky, vedoucí nemluví řádně rusky) se vedoucí pokusil vyřešit tím, že student bude psát detaily svého
postupu a výsledky do technické zprávy. Ani toto nevedlo k řešení, zpracované informace byly povrchní a stručné
a vedoucí na jejich základě nebyl schopen studenta odborně vést. 
Pan Iakymets byl začátkem letního semestru upozorněn, aby dodával podklady ke konzultaci řádně a detailně,
jinak že konzultace nedávají smysl. Stav se nezlepšil a vedoucí požádal studenta o zvážení, jsou-li za daných
podmínek konzultace přínosné. Tím spolupráce skončila.

4. Aktivita při dokončování
 Není známo.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Pan Iakymets je šikovný, aktivní a technicky velmi kompetentní student. V době, kdy konzultace ještě probíhaly,

prokázal nejen zájem a nasazení, ale i samostatnost a šikovnost, když realizoval své řešení pomocí CNN
a integroval jej do mobilního zařízení. 
Z důvodu vážné jazykové bariéry, která činila konzultace málo efektivními, přestal začátkem letního semestru pan
Iakymets po dohodě s vedoucím využívat konzultace. Do té doby byl pan Iakymets pracovitý, tvořivý, aktivně se o
své téma zajímal, využíval vhodné technologie a technická zpráva měla doporučenou strukturu.

 

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

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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