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1. Informace k zadání
Jednalo se o zadání, které bylo možné pojmout i jako velmi náročné. Cílem bylo vytvoření programu pro manuální
plánování rozvrhů zkoušek a výuky s asistencí počítače od přípravy informací a požadavků pro plánování až po
export výsledných rozvrhů. Student detailně propracoval náročnou přípravnou fázi, ve které je nutné získat
informace o jednotlivých plánovaných předmětech a zkombinovat požadavky vyučujících z aktuálního
i z předchozích semestrů. Podpora umisťování rozvrhových oken z pohledu automaticky zobrazovaných informací
a upozornění na chyby následně zůstala téměř na základní úrovni poskytované předchozí aplikací, i když byla
doplněna o některé velmi užitečné nástroje. Závěrečné rozdělování do místností a export výsledných rozvrhů jsou
oproti předchozí aplikaci jednodušší a poskytují vyšší míru automatizace.

2. Práce s literaturou
Student samostatně aktivně vyhledával relevantní literaturu a elektronické zdroje.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
Od konce srpna do počátku října byl student velmi aktivní, konzultoval veškeré nejasnosti i výsledky studijní fáze.
Následně však jeho aktivita opadla na minimum a k práci se vrátil až v polovině prosince, kdy se věnoval psaní
textu. Návrhová fáze byla málo propracovaná, což se projevilo i u obhajoby semestrálního projektu. Od počátku
února pak byla aktivita studenta velmi vysoká až výjimečná. Práci věnoval značné množství času a úsilí
a pravidelně konzultoval nejasnosti i dosažené výsledky. Na konzultace chodil velmi dobře připraven.

4. Aktivita při dokončování
Především kvůli horším výsledkům práce v zimním semestru byla práce dokončována téměř do poslední chvíle.
Definitivní obsah však byl řádně konzultován a připomínky v rámci možností zapracovány.

5. Publikační činnost, ocenění
velmi dobře (B)
Většinu zimního semestru byla aktivita studenta nízká, v letním semestru byla naopak výrazně nadprůměrná.
Některé části práce propracoval detailně a s výsledky jsem velmi spokojen, jiné jsou díky časové tísni v závěrečné
fázi spíše průměrné.

6. Souhrnné hodnocení

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

V Brně dne: 6. června 2017
.................................
podpis
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