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1. Informace k zadání
 Zadání práce bylo zpracováno na základě účasti studenta na projektu "Formule Student". Jednalo se o zadání

poměrně náročné v tom, že vyžadovalo od studenta poměrně velké úsilí ohledně nastudování existujícího stavu
projektu a velké úsilí v  realizační části.

2. Práce s literaturou
 S literaturou pracoval student z menší části na základě doporučení a z větší části na základě podnětů od týmu

"Formule Student" a samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení práce byl student aktivní. Po celou dobu řešení se zapojoval do činnosti "Formule Student"

a intenzivně pracoval. Na konzultace docházel zpočátku nepříliš často, ke konci práce častěji, ale vždy bylo
zřejmé, že pracuje a že se práci věnuje. Termíny dodržoval, na konzultace býval připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Realizační část práce byla dokončena včas. Pokud se týká textové části práce, ta byla dokončena s nevelkým

předstihem před termínem, nicméně zbyl ještě čas na konzultace a korekce obsahu. Času na korekce by bývalo
bylo potřeba i více.

5. Publikační činnost, ocenění
 Práce je součástí projektu studentské formule "Formule Student" (řešeného převážně na FSI VUT).
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Celkově se jedná o solidně zpracovanou práci. Silnou stránkou je, podle mého názoru, realizační část práce, které

je funkční a je v rámci projektu "Formule Student" využívána. Dále mohla být "dotažena" textová část práce.
Souhrnně se, podle mého názoru, jedná o velmi dobrou a jistě nadprůměrnou práci.

 

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

  
V Brně dne: 3. června 2022

 Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
vedoucí práce

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

