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1. Informace k zadání
 Bakalářská práce vznikla ve spolupráci s firmou APV Elektro. Jejím cílem bylo navrhnout a otestovat uživatelské

rozhraní pro vodohospodářský informační systém čističky odpadních vod v obci Trebišov. Práce vyžadovala
především schopnost komunikace s uživateli (zaměstnanci ČOV Trebišov), porozumění jejich požadavků a cit pro
návrh uživatelských rozhraní. Konkrétně se student musel seznámit se stávajícím informačním systémem, jeho
významem a způsobem jeho použití. Dále musel pochopit pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců ČOV Trebišov
a odhalit kritické body v jejich pracovním režimu. Získané poznatky pak musel aplikovat při návrhu uživatelského
rozhraní. Splnění požadavků musel řádně ověřit.

2. Práce s literaturou
 Student řádně prostudoval doporučenou literaturu. Mimo to si aktivně dohledával další zdroje týkající se návrhu

uživatelských rozhraní.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 První semestr student pracoval samostatně, studoval doporučenou literaturu. Následkem toho bylo mírné zpoždění

oproti plánu, který byl sestaven na začátku akademického roku. Druhý semestr proto bylo rozhodnuto pořádat
pravidelné týdenní konzultace, kterých se student vždy aktivně účastnil.

4. Aktivita při dokončování
 Vzhledem k vysoké aktivitě ve druhém semestru byla práce dokončena ve značném předstihu a bylo možné

konzultovat její možná budoucí vylepšení.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student k práci přistupoval aktivně a se zájmem, což vyplývá i z faktu, že dané téma navrhl sám. Především bych

vyzdvihl způsob interakce se zaměstnanci ČOV Trebišov, což považuji za stěžejní část zadání. Vzhledem k těmto
okolnostem a výrazné aktivitě ve druhém semestru navrhuji hodnocení stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2016
.................................

podpis
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