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1. Assignment comments
 Zadání vzniklo z vlastní iniciativy studenta a bylo koordinováno s J. Filákem ze společnosti Redhat. Drobné

problémy způsobil odchod pana J. Filáka z RH, ale na výslednou práci to nemělo z mého pohledu žádný vliv.
Zadání poskytovalo studentovi poměrně velkou volnost v rámci výběru možných řešení. V zimním semestru student
rozpracoval variantu řešení, která se nakonec nestala součástí výsledné práce, neboť její čásová náročnost
neumožňovala její dotažení do konce letního semestru.

2. Literature usage
 Bez připomínek.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Student během řešení práce vystupoval aktivně. Všechny problémy, které se vyskytly řešil neprodleně. Ze strany

společnosti Redhat práci nakonec technicky vedl M. Suchý, který práci studenta charakterizuje následovně:
Michal pracoval průběžně. Částečně rozpracoval i nějaké slepé větve, které jsme pak zahodili jako nevhodné.
Škoda, že se o nich nezmiňuje v samotném textu BP. To co je výsledkem BP je tedy výsledkem několika iterací.
Kromě technické stránky, která je dobrá, kladně hodnotím i práci na UX, což nebývá úplně obvyklé. Kladně
hodnotím i to, že se dobře vyrovnal se změnou technického vedoucího v průběhu BP, jelikož Jakub Filák se
rozhodl odejít z Red Hatu.

4. Assignment finalisation
 Jak implementační, tak textová část byly dokončeny s dostatečným předstihem a výsledná podoba textové zprávy

byla se mnou konzultována.
5. Publications, awards
 Na tuto práci nenavazuje žádné ocenění.
6. Total assessment very good (B)
 Přístup studenta hodnotím nadprůměrně. Úpravy nástroje FAF student konzultoval s vývojáři ve společnosti RH,

kteří by se měli stát budoucími uživateli takto upraveného nástroje. Dá se očekávat, že studentem provedené
úpravy se stanou součástí hlavní větve nástroje FAF. Navrhuji tuto práci hodnotit stupněm B.

 

In Brno 31. May 2017
.................................

signature

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

