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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce je vytvořit nástroj pro správu a vizualizaci rizik v managementu projektů. Jedná se o průměrně

obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce čítá celkem 63 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 60 normostran (bez započítání obrázků), s obrázky se pak blíží
obvyklému rozmezí.

4. Prezentační úroveň předložené práce 88 b. (B)
 Rozsahy jednotlivých kapitol odpovídají důležitosti jejich obsahu, kapitoly na sebe dobře navazují. Celková

prezentační úroveň technické zprávy je  velmi dobrá.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typograficky i jazykově působí práce po formální stránce velmi dobře.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury čítá celkem 19 zdrojů a obsahuje také monografie týkající se správě rizik napsané v anglickém

jazyce. Zbývající zdroje jsou především webové odkazy na použité technologie. V práci je dobře odlišeno, co je
studentův přínos a co je převzato z literatury.

7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentovi. Odevzdaný webový portál je plně funkční a pro svůj účel

velmi dobře použitelný.
8. Využitelnost výsledků
 Vyvinutý software je možné použít v menších firmách s desítky zaměstnanci.
9. Otázky k obhajobě
 Jak probíhalo testování uživatelské akceptační testování?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Odevzdaný realizační výstup i textová zpráva je na velmi dobré úrovni. Nicméně, práce neobsahuje žádná

rozšíření proti původnímu zadání, tudíž hodnotím stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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