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1. Informace k zadání
 Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních

oblastí procesů v projektovém řízení dle aktuálního standardu PMI (Project Management Institute). Provedení
aplikace je, podle mého názoru, velice zdařilé. Kladně oceňuji také kvalitní a detailní popis použitých technologií.
Zadání bylo obtížnější a bylo splněno ve všech bodech. Práce navazuje na semestrální projekt.

2. Práce s literaturou
 Studentka účelně využívala poskytnutou literaturu. Další důležité a aktuální informace k řešené problematice si

iniciativně vyhledávala z dostupných zdrojů (66 titulů). Prokázala tak schopnost prakticky aplikovat znalosti
získané studiem odborné literatury.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V průběhu řešení diplomantka svou práci příliš nekonzultovala. Chválím vyšší míru samostatnosti studentky při

řešení. Vzhledem k zahraničnímu studijnímu pobytu však informovala vedoucí práce formou zasílaných zpráv o
postupu prací na projektu.

4. Aktivita při dokončování
 Diplomatka zřejmě dokončovala diplomovou práci v časové tísni. Práci nezaslala k finální revizi, takže nebyl

prostor na zohlednění případných připomínek. V textu práce se vyskytuje několik drobných chyb pravopisných,
gramatických, jako je chybný tvar ohebného slova, překlepy, anglická slova dle českého tvarosloví. U obrázků není
uvedeno autorství.

5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Pracovní úsilí diplomantky i účinnost její práce hodnotím jako mimořádné, věnovala práci potřebný čas.

Diplomantka vytvořila velmi kvalitní softwarové dílo a dokumentovala ověření funkcionality vytvořené aplikace
formou testovacích scénářů (17 scénářů). 

S přihlédnutím ke kvalitě vytvořeného produktu a k výše uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení stupněm 
dobře (C).

 

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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