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Hodnocení vedoucího diplomové práce
Student: Přibylová Kateřina, Bc.
Téma: Nástroj pro správu a vizualizaci rizik v managementu projektů (id 20551)
Vedoucí: Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc., UIFS FIT VUT

1. Informace k zadání
 Cílem diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit systém pro správu a vizualizaci rizik, který bude vhodný zejména

pro agilní přístup, často používaný při vývoji produktů v oblasti IT a spíše pro menší až střední firmy, pro které jsou
současná řešení na trhu často zbytečně komplikovaná. Zadání bylo nejen splněno, ale navíc ve výsledném řešení
byla realizována funkcionalita, která původně nebyla očekávána, ale významně přispívá k praktické použitelnosti
výsledného produktu. Práce navazuje na semestrální projekt.

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

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

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Diplomantka pracovala samostatně a iniciativně. Aktivně a v předstihu se podílela na specifikaci zadání diplomové

práce. Konzultace se převážně týkaly směrování dalšího postupu vývoje a formy jednotlivých částí projektu, která
byla přizpůsobována pro potřeby využití výsledků práce v praxi. Na konzultace byla vždy pečlivě připravená.
Dohodnuté termíny dodržovala.

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
 -
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 S průběhem řešení diplomové práce jsem byla spokojena. Studentka se vypořádala s obtížným zadáním,

pracovala svědomitě a odevzdala kvalitní výsledek. V textu práce jsou na výsledný produkt uvedeny velmi pozitivní
reference odborníků z praxe. Celkový přístup diplomantky k řešení diplomové práce lze označit jako velmi
svědomitý a zodpovědný, a proto navrhuji hodnotit práci stupněm výborně (A).

 

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

 

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

podpis
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