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1. Informace k zadání
Zadání je průměrně obtížné. Odevzdaný realizační výstup je však velmi jednoduchý a lze jej jen těžko považovat
za hru (4. bod zadání). Kvalita zdrojových kódů je horší (špatná čitelnost, hluboké vnořování, dlouhé metody,
"magické" konstanty). Řešení je celkově neefektivní.

2. Práce s literaturou
Student si zdroje a studijní materiály vyhledával samostatně. Často jde o internetové stránky, které by mohly být
v některých případech nahrazeny odbornější literaturou.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
Aktivita během řešení byla spíše nízká. Řešitel pracoval samostatně a občas informoval o svém postupu. Aktivita
se výrazně zvýšila několik týdnů před odevzdáním, kdy pravidelně každý týden probíhala krátká konzultace ve
snaze práci dokončit. Vybrané připomínky vedoucího (většinou pravopisné chyby v textu či některé nepřesnosti)
řešitel aktivně zapracoval/opravil. Naopak některé zásadnější a opakované připomínky byly ze strany řešitele
ignorovány (především připomínky na nevhodnou strukturu a styl popisu implementace v kapitole 4).

4. Aktivita při dokončování
Práce byla dokončována ve spěchu. Některé části a změny technické zprávy nebyly konzultovány (konkrétně
kapitola Vyhodnocení, části kapitoly Implementace, celá sekce 2.7, části sekce 2.6, atp.). Uvedené sekce
a kapitoly obsahují zásadní formální nedostatky (například rovnice a diagramy vložené jako rastrové obrázky). Tyto
zbytečné nedostatky mohly být odstraněny, došlo-li by na konzultaci s vedoucím.

5. Publikační činnost, ocenění
Bez publikační činnosti.
dostatečně (E)
Řešitel především ke konci druhého semestru projevil snahu a iniciativu a konzultace probíhaly výrazně častěji
v porovnání s první polovinou roku. Výsledné řešení přesto obsahuje řadu výše uvedených nedostatků, kvůli
kterým musím práci ohodnotit stupněm E.

6. Souhrnné hodnocení

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

V Brně dne: 26. května 2022
Matýšek Michal, Ing.
vedoucí práce
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