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1. Informace k zadání
 Zadáním bylo navrhnout a realizovat propojení mezi databázovou aplikací pro správu genealogických dat

a aplikací, která autonomně vytváří ze záznamů v matrikách genealogické modely (rodokmeny). Zadání splněno
bylo, i když jen v nezbytném rozsahu. Výsledkem mohla být bohatší aplikace, než jen několik skriptů a jednoduchá
webová aplikace.

2. Práce s literaturou
 Student se snažil seznámit pomocí vhodných pramenů jak s problematikou genealogických výzkumů, tak i

s tématy souvisejícími s implementací databázových a webových systémů .
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student konzultoval intenzivně. A to osobně, přes Teamsy i telefonicky. Problém bych viděl ale spíše v tom, že

konzultace se odehrávaly často v režii studenta a ke svým poznámkám a doporučování řešení jsem se dostával
obtížně. Částečně byly mé rady, doporučení a požadavky vyslyšeny. Kdyby se student důkladněji seznámil
s fungováním aplikací Moragen a DEMoS před tím, než začal navrhovat řešení, mohl si nejprve utvořit celkový
obrázek o požadovaném systému, což by jistě vedlo ke kvalitnějšímu řešení.

4. Aktivita při dokončování
 Aktivita i v tomto případě byla velmi vysoká a trvala až do odevzdání, resp. kvůli potřebě doplnit odevzdanou práci i

o několik dní déle. 
5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známa.
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Co do četnosti schůzek byla aktivita výborná. Ale bylo by dobré více naslouchat vedoucímu i ostatním

konzultantům. Také mám za to, že postup v práci byl navzdory tak četným konzultacím spíše pomalejší ve srovnání
s průměrnými studenty a výsledkem mohlo být komplexnější software.

 

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

  
V Brně dne: 2. června 2022

 Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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