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1. Assignment comments
 Jedná se o zadání od firmy Redhat. Zadání považuji za průměrně obtížné. Student na zadání pracoval již

v loňském roce, ale práci z osobních důvodů nedokončil. Technický konzultant Ondrej Mulár z RH byl nicméně
s postupem technické části práce velmi spokojen a doporučil dokončení práce v tomto roce.

2. Literature usage
 Student vycházel převážně z dokumentace jednotlivých nástrojů, které v práci použil.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Aktivita během řešení byla velmi nevyvážená. Zatímco práce na technické části byla dokončena s předstihem,

práce na technické zprávě byla opakovaně odkládána. V některých chvílích jsem měl pocit, že práce nebude
dokončena.

4. Assignment finalisation
 Student nakonec mobilizoval svoje síly a práci dokončil. Některé části jsem měl možnost připomínkovat a student

moje připomínky zapracoval. Jiné části ale byly dokončovány až na poslední chvíli a dostal jsem je k dispozici den
před odevzdáním. Výsledné práci by určitě prospěla ještě finální kontrola na kterou nezbyl čas.

5. Publications, awards
 Bez publikací a ocenění.
6. Total assessment satisfactory (D)
 Ondrej Mulár (konzultant z RH) hodnotí spolupráci s panem Pospíšilem následovně:

Spoluprácu s pánom Pospíšilom hodnotím veľmi pozitívne. Pravidelne konzultoval spoje zistenia a výsledky ktoré
dosiahol počas prípravy návrhu, vytvárania prototypu a aj finálnej implementácie. Výsledná implementácia
naplnila ciele práce aj očakávania, zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám projektu a preto bude čoskoro
začlenená do projektu pcs.

Zatímco technická část byla dokončena s předstihem a ve výborné kvalitě, textová část byla dokončována pod
tlakem na poslední chvíli a na výsledku je to znát. Jako vedoucí proto musím za aktivitu studenta navrhnout
známku D.

  
In Brno 25 May 2022

 Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
supervisor
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