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1. Informace k zadání
 Námět zadání diplomové práce vznikl ve firmě. Zadání považuji za náročnější a to zejména z hlediska etapy

studijní, analýzy a návrhu řešení. Já i konzultant ve firmě, jehož stanovisko jsem si vyžádal, považujeme zadání za
splněné. Konzultant připouští, že v některých případech byly při řešení použity spíše jednodušší přístupy, současně
ale poukazuje na to, že ještě širší rozpracování znesnadňovala nutná komunikace s dopravními experty vedoucí
občas na  protichůdné požadavky.

2. Práce s literaturou
 Bc. Dominik Zapletal byl při získávání studijních materiálů velmi aktivní. Kromě těchto materiálů konzultoval

problematiku a návrh řešení s konzultantem v zadavatelské firmě a dopravními experty.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení pracoval student na diplomové práci systematicky, pravidelně jsme spolu postup prací konzultovali.

Na konzultacích prokazoval výbornou orientaci v řešené problematice, informacích získaných ze článků, konzultací
ve firmě a s dopravními experty. Na konzultace přicházel vždy připraven s jasnou představou, co konzultovat, a s
připravenými variantami možného řešení. Velmi spokojený s jeho přístupem k práci byl i konzultant ve firmě.

4. Aktivita při dokončování
 Samotnou písemnou zprávu dokončoval sice Bc. Zapletal těsně před termínem odevzdání, ale její definitivní obsah

jsme konzultovali dostatečně a průběžně jsem měl možnost sledovat dokončování formou sdíleného dokumentu.
5. Publikační činnost, ocenění
 Bc. Zapletal se zúčastnil studentské konference EXCEL@FIT2018, kde byly výsledky jeho práce vysoce

hodnoceny. Získal ocenění odborným panelem společností ŠKODA AUTO a.s. a odbornou veřejností. Konzultant
ve svém stanovisku rovněž potvrdil, že Bc. Zapletal několikrát prezentoval své výstupy lidem v oboru, výsledky
vždy budily velký zájem a vytvořený SW se dále vyhodnocuje reálnými uživateli. 

Doporučuji komisi práci navrhnout k nominaci do soutěže diplomových prací IT SPY 2018.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Diplomovou práci a výsledky Bc. Dominika Zapletala považuji za nadstandardní, podpořené i získanými oceněními

na studentské konferenci EXCEL@FIT2018. Navrhuji hodnocení práce stupněm "výborně (A)".

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
.................................

podpis
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