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1. Informace k zadání
 Jedná se o téma, s jehož návrhem přišel sám student - jedná se o čistě praktickou realizaci systému správy a

řízení přístupu v budově středně velké firmy pomocí běžně dostupných technologií. Náročnost spočívala především
v nutnosti nastudovat širší spektrum technického a programového vybavení a dále v návrhu systému sdružujícího
všechny komponenty do fungujícího celku. Součástí je též webové rozhraní pro vzdálenou správu a řízení přístupu. 
Jednalo se o netriviální problém, k jehož vyřešení byla nutná kompletní fyzická realizace a propojení
všech použitých komponent přímo v sídle firmy. Jen tak bylo možno ověřit splnění všech požadavků na
systém kladených. Student se řešení věnoval soustavně, dosáhl splnění všech bodů zadání a navíc
vytvořil drobná rozšíření (např. aplikaci pro chytré hodinky umožňující vykonávání některých operací,
které celý systém poskytuje).

2. Práce s literaturou
 Student si aktivně sám získával relevantní literaturu, v průběhu řešení využíval i další zdroje doporučené vedoucím

práce.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval do značné míry samostatně, což byla v případě zadání tohoto typu v podstatě nutnost. O řešení

průběžně informoval v rámci dohodnutých setkání během semestru. Celý postup řešení měl vhodně rozvržen pro
včasné dokončení BP.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v předstihu a její obsah byl řádně konzultován.

5. Publikační činnost, ocenění
 Bez publikační činnosti.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 S ohledem na schopnosti studenta řešit netriviální technické problémy a realizaci prakticky nasazeného systému

splňujícího všechny vytyčené požadavky navrhuji hodnocení stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2017
.................................

podpis
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