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1. Informace k zadání
 Práce je průměrně náročná, navazuje na právě probíhající vývoj správce výkonnostních profilů Perun vyvíjený

výzkumnou skupinou VeriFIT. Na druhou stranu, vzhledem k rychle se měnící a rozšiřující implementací nástroje
Perun bylo u zadání nutné rychle reagovat na změny.

Jakožto hlavní udržovatel projektu posuzuji práci za nad rámec splněnou; řada vytvořených funkcí je realizována
nad rámec základního zadání.

2. Práce s literaturou
 Studentka použila doporučené zdroje, a dále si sama byla schopna vyhledat a použít relevantní zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během zimního semestru proběhlo pouze několik nepravidelných schůzek, kdy se studentka zaměřovala na

studium současných přístupů pro tvorbu webových aplikací a seznámení se s projektem Perun.

V letním semestru, pak každý týden pravidelně docházela na schůzky a informovala o průběhu řešení. Studentka
byla vždy připravená, prezentovala novinky a návrhy jednotlivých částí rozhraní a sama přicházela s nápady a
vylepšeními výsledného řešení.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena ve výrazném předstihu, práci jsem viděl celou a s jejím obsahem jsem obeznámen.
5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známá žádná publikační činnost nebo ocenění.

Implementace je realizována jako open-source projekt, a během léta bude přesunuta na Github (aktuálně se kód
nachází na privátním serveru výzkumné skupiny VeriFIT) a následně bude sloučena do upstreamu projektu Perun
(pravděpodobně jako samostatný git submodul). Výstup práce bude reálně využit jako rozhraní pro nástroj Perun a
postupem času snad i poslouží pro jeho nasazení jako sluzbu.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Z pohledu vedoucího, nemám slečně Grzybowské co vytknout. Během řešení byla aktivní, důsledná a současně i

nadšená do řešení a implementace. Vytvořené rozhraní bude dále použíto, nejen jako alternativa k současnému
rozhraní z příkazové řádky. Tímto navrhuju hodnocení výborně. 

 

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

 

V Brně dne: 21. května 2018
.................................
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