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1. Assignment comments
 Jedná se o experimentální práci ve velmi aktivní oblasti výzkumu.

Student navazuje na předchozí výzkum na našem pracovišti, ale vytváří svou vlastní implementaci a integruje
různé v současné době publikované rozšíření této technologie.
 
Vzhledem ke komplexnosti použitých modelů a množstvím aktuálních publikací, můžeme zadání považovat za
spíše náročné. V rámci tohoto zadání měl student velkou volnost při výběru obtížnosti.

Student byl ambiciózní, nejenom že splnil všechny body zadání, ale také usiloval o zlepšení dosavadního stavu
vědy v této oblasti. V některých aspektech byli dosažen nové poznatky, které mohou být zveřejněny v mezinárodní
publikaci.

2. Literature usage
 Student si hledal samostatně relevantní anglickou odbornou literaturu a zapracoval tak přehled o aktuálním stavu

výzkumu v dané oblasti.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Setkali jsme se každý týden a téměř vždy student měl nové výsledky.

V případě problémů či neuspokojivých výsledků, student samostatně hledal přístupy k řešení a navrhl experimenty,
které mohly analyzovat příčinu. Student konzultoval pravidelně další kroky, byl většinou dobře připraven a
dodržoval všechny dohodnuté termíny.

4. Assignment finalisation
 Student kontinuálně přes celé období pracoval na experimentech a na dokončení práce. Jednotlivé kapitoly byly

dokončeny v několika fázích a konzultovány s dostatečným předstihem.
5. Publications, awards
 Část práce byla publikována ve vědeckém článku na konferenci Excel 2016. Myslím si, že s pomocí pár dalších

experimentů bude také možné výsledky práce mezinárodně publikovat.
6. Total assessment excellent (A)
 Celkově lze říci, že student odvedl vynikající práci. A to z hlediska samostatnosti v proniknutí do tématu, realizaci

funkční implementace, stejně jako z hlediska píle a pečlivosti při provádění experimentů. Student dokázal pracovat
na odborné vědecké úrovni a prokázal schopnost kreativně a kriticky myslet.

 

In Brno 4. June 2016
.................................
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