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1. Informace k zadání
 Jedná se o vysoce náročné zadání, protože zahrnovalo analýzu současného stavu několika agend ve dvou

informačních systémech a návrh a implementaci změn a rozšíření informačního systému VUT tak, aby vyhovoval
všem fakultám, které dané agendy v IS potřebují. S dosaženými výsledky jsem velmi spokojen.

2. Práce s literaturou
 Student aktivně vyhledával relevantní zdroje. S ohledem na téma práce bylo množství dostupných zdrojů omezené,

protože technologie a způsob jejich využití jsou do značné míry stanoveny vnitřními standardy CVIS a procesy, pro
které jsou využity nové a upravené moduly, jsou popsány převážně v právních předpisech.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl po celou dobu řešení nadprůměrně aktivní. Samostatně analyzoval současný stav a nedostatky

existujících řešení a navrhoval a řádně konzultoval nové části i změny stávajících částí IS. Vše měl
implementováno v dostatečném předstihu, aby to bylo možné včas nasadit do ostrého provozu.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl řádně konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student s řešením začal s předstihem, pracoval průběžně a mimořádně aktivně. Na všechny konzultace chodil

řádně připraven a udělal výrazně nadprůměrné množství práce na obtížném zadání. Vše bylo dokončeno
s dostatečným předstihem a vytvořené řešení bylo nasazeno do ostrého provozu. Vzhledem nadprůměrné
k aktivitě studenta i k rozsahu a výsledkům práce navrhuji hodnocení stupněm A (100 bodů).

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2022

 Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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