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1. Zadání závěrečné práce.
Závěrečná práce byla poměrně náročná neboť vyžadovala porozumění problematice, se kterou
student nepřišel během studia do styku, návrh a ověření řady úloh. Zadání bylo beze zbytku splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student od samého počátku přistupoval k řešení problémů aktivně, uspokojivě často docházel na
konzultace a býval dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Studentem byla práce řešena průběžně a byla dokončena včas tak, aby bylo možné několikráte
cizelovat finální znění definitivní podoby. Jak praktická část, tak i písemná část práce byla dostatečně
konzultována.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student nastudoval potřebnou teorii a získal dovednosti ve vývojovém prostředí VBAI. Následoval
návrh 4 typů vizuálních testů, které jsou pečlivě popsány tak, aby mohly být použity ve výuce.
Úroveň provedení a funkčnost řešení je na dobré úrovni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Nejedná se o práci kompilačního charakteru nýbrž o ryze praktickou práci jejímž cílem bylo
vytvoření sady testovacích úloh pro výuku, kde skutečně budou výsledky práce využity.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil některé z doporučených studijních pramenů a vyhledal a použil celou řadu dalších,
zejména internetových pramenů. Informace z použitých pramenů jsou v textu řádně označeny.

7. Souhrnné hodnocení.
Student během práce vyvinul a popsal základní úlohy, které budou použity ve výuce. Celá práce je
zpracována přehlednou formou a je na vysoké úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
-porovnejte výhody a nevýhody prostředí VBAI versus LabVIEW s Vision Development Module
-jaký je rozdíl pro výše uvedená prostředí v licencování výsledné aplikace pro koncového
komerčního uživatele?
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