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1. Informace k zadání
 Obtížnost práce spočívala v nutnosti nastudovat existující služby a především rozhraní, které tyto služby poskytují a

jejich licenční podmínky. Některé informace bylo také nutné vykomunikovat s provozovateli služeb. Na základě této
studie bylo nutné navrhnout způsob získávání a uchovávání informací pro vytvářenou aplikaci. Dále bylo nutné
nastudovat nejnovější technologie pro vývoj webových aplikací okolo platformy Golang a Angular. Vzhledem k řadě
technologií a služeb integrovaných do funkčnosti aplikace byla náročná i implementace.

2. Práce s literaturou
 Student čerpal z informačních zdrojů dle pokynů.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student průběžně pracoval v období celého roku, nejvíce úsilí pak práci věnoval ve druhém semestru. Na

domluvené konzultace chodil pravidelně každý týden, chodil připraven a s pozorovatelným pokrokem, který byl
schopen předvést. Vždy plnil úkoly a cíle zadané na konzultacích.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončována v předstihu a její konečná podoba byla konzultována.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student byl při řešení velmi aktivní. Často a pravidelně konzultoval osobně i elektronicky.  Na konzultace chodil

vždy připraven, vždy věděl co potřebuje vyřešit a ujasnit, kam potřebuje směřovat dál. Vždy měl připravené dotazy
a poznámky k řešení, udělenými  pokyny se řídil a svěřené úkoly vždy plnil podle dohody. Za velmi pozitivní
považuji, že přicházel s řadou vlastních nápadů na rozšíření práce (například sociální funkce, sledování čtení nebo
rozbory knih), že byl při řešení iniciativní a samostatně řešil problémy a potíže a že bez prodlení pokládal dotazy při
řešení nejasností. Práci dokončoval v předstihu a její finální podobu konzultoval. Jeho aktivita při řešení práce byla
celkově velmi nadprůměrná, proto ji hodnotím stupněm A.

 

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

 

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