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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Hlavním cílem zadání bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro podporu plánování, identifikaci a kvalitativní

analýzu rizik v projektech vývoje SW produktů. Zadání práce je průměrně náročné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce splňuje zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je svojí délkou v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují.

Pozitivně hodnotím zpracování kapitoly č. 2, Znalostní oblasti managementu
projektů, která zpracovává nejnovější verzi standardu PMI.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury čítá celkem 17 zdrojů, převážně v angličtině. Výběr zdrojů považuji vzhledem k aplikačnímu

charakteru práce za velmi vhodný. Studentka se také řádně v textu práce na seznam literatury odkazuje.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Předložená aplikace byla prezentována oponentovi. Aplikace je funkční a kopíruje požadavky zadání. V práci je

několik drobných implementačních chybek. Tou nejzávažnější je návrhová chyba při zpracovaní protiopatření
rizika.

8. Využitelnost výsledků
 Studentka velmi hezky zpracovala nejnovější standard PMI a tato část by mohla být využita k aktualizaci

přednášek z projektového řízení
9. Otázky k obhajobě
 Vytvořila jste si během řešení této diplomové práce svůj seznam rizik, které by ovlivnily řešení Vaší

diplomové práce? Pokud ano, nastala situace, kdy jste musela nějaké riziko řešit?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Předložená textová část práce i realizační výstup jsou kvalitně zpracovány. Navrhuji hodnotit tuto práci stupněm

C.

 

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

  
V Brně dne: 29. června 2020

 Trchalík Roman, Mgr., Ph.D.
oponent
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