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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo opravit či přepracovat aktuální systém pro generování dokumentace z informačního systému

výzkumné skupiny KNOT, který byl ve zcela nevyhovujícím stavu, tedy přepracovat původní diplomovou práci
Ing. Vavřínka, která již byla při změnách systému několikrát záplatována. Práce byla náročná z důvodu nutnosti
nastudovat aktuální řešení s nevyhovující dokumentací a ošetřit velké množství různých kombinací vstupů,
se kterými aplikace pracuje. Student navrhl a implementoval nové řešení, které řeší všechny aktuální problémy,
a současně připravil jednoduchou migraci na nový systém. V rámci řešení navíc upravil celý informační systém tak,
aby jej bylo možné nasadit na novou verzi operačního systému, jejíž nasazení je plánováno v následujících
týdnech.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně aktivně vyhledával relevantní literaturu a elektronické zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl velmi aktivní již od počátku zimního semestru a v jeho průběhu vytvořil velmi detailně propracovaný

návrh systému v UML. Aktivně pracoval v průběhu obou semestrů, pravidelně konzultoval problémy, nejasnosti
a dosažené výsledky. Na konzultace chodil velmi dobře připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena a odevzdána v mírném předstihu, její definitivní obsah byl řádně konzultován a veškeré

připomínky byly zapracovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Zadání bylo náročné, protože požadovalo velmi komplexní řešení pro rozpoznávání různých typů změn

v dokumentaci a uchovávání historie některých vlastností projektů. Současně byl kladen důraz na umožnění
ručních editací různých částí stránek a zachování všech takto vložených či změněných informací. Student začal
s řešením krátce po zadání a v průběhu obou semestrů aktivně pracoval a konzultoval nejasnosti i dosažené
výsledky. Už v průběhu zimního semestru vypracoval velmi detailní návrh a na konzultace chodil vždy dobře
připraven. Kromě řešení zadaného problému, které bylo řádně zdokumentováno, vše připravil na migraci na nový
systém pro generování dokumentace i na aktualizaci operačních systémů na serverech. Práce byla dokončena
a konzultována s dostatečným předstihem.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2017
.................................

podpis
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