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1. Informace k zadání
 Práce navazuje na celkové zaměření mé výzkumné činnosti - vizuální geo-lokalizace v přírodě. Za cíl si bere

vytvořit sadu nástroj pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému ve webovém prostředí. Zadání patří dle
mého názoru k průměrně obtížným. S dosaženými výsledky jsem velmi spokojen, výsledné řešení je velmi kvalitní a
v budoucnu jej plánujeme použít pro prezentaci výzkumných výsledků online. 

2. Práce s literaturou
 Student prostudoval literaturu, která mu byla doporučena školitelem. Navíc samostatně vyhledal relevantní zdroje,

nástroje a knihovny, které k implementaci potřeboval. Pozitivně hodnotím jeho samostatnost.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Ze začátku komunikace neprobíhala příliš často, avšak student vždy dodržel dohodnuté termíny a při řešení

problémů byl aktivní a sám navrhoval vhodná technická řešení. Na konzultace byl vždy připraven.
4. Aktivita při dokončování
 Implementační část byla vytvářena postupně. Stejně tak k textové části byly průběžně psány poznámky. Aktivita v

práci se stupňovala v závěru, když se termín odevzdání přiblížil. Nutno dodat, že student je zrakově postižený, což
ho v řešení úkolů značně omezovalo. I tak se student se všemi problémy vypořádal velmi dobře. Definitivní obsah
textové i programové části byl dostatečně konzultován. 

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student byl při řešení velmi aktivní a samostatný. Sám navrhoval dobrá technická řešení, která také úspěšně

implementoval. Student sám aktivně navrhl značná vylepšení sytému oproti zadání, a také tato vylepšení
implementoval. S celým průběhem spolupráce jsem velmi spokojen a hodnotím známkou A.

 

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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