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1. Informace k zadání
Cílem práce byla realizace prototypu nástroje pro podporu řízení rizik. Práce je koncipována dle současného
standardu PMI (Project Management Institute). Jedná se o analýzu deseti znalostních oblastí managementu
projektů a procesů v nich obsažených a jejich možné souvislosti se znalostní oblastí managementu rizik projektu.
Zadání bylo průměrně obtížné a bylo splněno ve všech bodech. Práce navazuje na semestrální projekt.

2. Práce s literaturou
Student účelně využíval poskytnutou literaturu. Další důležité a aktuální informace k řešené problematice si
iniciativně vyhledával z dostupných zdrojů. Prokázal tak schopnost prakticky aplikovat znalosti získané studiem
odborné literatury.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
Po celou dobu řešení diplomové práce student vystupoval aktivně, přicházel s vlastními návrhy na řešení
problematiky. Dílčí výsledky byly průběžně konzultovány. Dohodnuté termíny dodržoval. Na konzultace byl vždy
pečlivě připraven. O stavu rozpracovanosti řešení pravidelně informoval vedoucí práce také formou zasílaných
zpráv o postupu prací na projektu.

4. Aktivita při dokončování
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Definitivní obsah technické zprávy byl konzultován.
Připomínky byly, až na drobná nedopatření, akceptovány.

5. Publikační činnost, ocenění
velmi dobře (B)
Pracovní úsilí diplomanta i účinnost jeho práce hodnotím jako mimořádné, věnoval práci potřebný čas. Diplomant
vytvořil velmi kvalitní softwarové dílo a provedl uživatelské testování formou aplikace emočních karet u různého
profilu testerů (pohlaví, věk, role, pozice, vzdělání). Emoční karty mu umožnily vžít se do pocitů potenciálních
uživatelů a získat zpětnou vazbu pro vylepšení vytvářeného nástroje, která posléze realizoval.

6. Souhrnné hodnocení

S přihlédnutím ke kvalitě práce i k výše uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (B).

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

V Brně dne: 6. června 2019
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
vedoucí práce
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