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1. Informace k zadání
 Zadání nenavazuje na řádný projekt, ale je v řešení již druhým rokem. Formálně bylo zadání splněno s vážnými

výhradami - všechny body jsou splněny, ale některé jen minimálně. Já sám nejsem s výsledkem moc spokojený.
Student nevyužil doporučený článek, což by mi vůbec nevadilo, kdyby byly splněny požadavky, co jsem na aplikaci
měl - rychlost a praktická použitelnost při držení se jednou rukou v MHD. Tam vidím problém - aplikace spadla,
jednou rukou se mi vše nepodařilo, rychlost není dobrá.

2. Práce s literaturou
 Student si získal informace sám, ale nedostatečně studoval, co si našel, jen velmi povrchně. Ale kladně hodnotím

jeho vlastní aktivitu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 První rok první semestr byla docela dobrá, byl jsem docela nadšen. Postupně komunikace uvadala, podle mě tomu

odpovídala i aktivita a nadšení. Určitě měla vliv pandemie, ale restart letos neproběhl, dokonce jsem měl pocit, že
student měl pocit, že už nemusí prakticky nic dělat.

4. Aktivita při dokončování
 Kupodivu byly věci dokončeny relativně nakvap. Relativně proto, že jsem měl výhrady k textu a opakovaně

k rychlosti aplikace, ale ani rychlost ani text nebyl upraven tak, aby byl zcela ideální.
5. Publikační činnost, ocenění
 Aplikace je dostupná na Google Play ve zvláštním režimu.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Z mého pohledu aplikace formálně naplnila zadání, ale šla nejmenší cestou odporu. Aktivita postupně polevovala,

mé připomínky k rychlosti a formě aplikace byly zapracovány jen částečně. Osobně jsem chtěl aplikaci sám
používat, takto zvažuji. Dlouho jsem váhal s hodnocením, nakonec D, kousek pod hranicí C.

 

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

  
V Brně dne: 2. června 2022

 Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
vedoucí práce
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