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1. Informace k zadání
 Cílem bakalářské práce bylo analyzovat procesy Design Sprintu agilního vývoje produktu a vybranou část pro

automatizaci implementovat. Studentka samostatně zpracovala zadání, které se týkalo automatizace vybrané části
již existujícího procesu ve společnosti Kentico Software s.r.o. V rámci své bakalářské práce se musela detailně
seznámit se zavedeným procesem a s principy jeho jednotlivých částí. Na základě formulovaných praktických
požadavků implementovala výsledné řešení tak, aby se doplňovalo s již používaným postupem manuální analýzy
ve společnosti Kentico Software s.r.o. Zadání patří mezi náročnější a bylo splněno ve všech bodech.

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

iniciativně vyhledávala na internetu. Prokázala tak schopnost prakticky aplikovat znalosti získané studiem odborné
literatury.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Své řešení, ohledně požadavků na automatizaci vybrané části již existujícího procesu, konzultovala zejména

v zadávající firmě. Jinak konzultace příliš nevyžadoval. Pokud se na konzultaci dostavila, byla vždy pečlivě
připravena.

4. Aktivita při dokončování
 Bakalářská práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Definitivní obsah technické zprávy byl konzultován.

Připomínky byly akceptovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Dle vyjádření konzultanta zadávající firmy po celou dobu řešení bakalářské práce vystupovala studentka velmi

aktivně, zajímala se do hloubky o zkoumanou problematiku tak, aby jí navržená automatizace pokrývala co možná
nejlépe stávající potřeby. Výsledná automatizace poskytuje do budoucna vítané doplnění pro stávající analýzu
získané zpětné vazby.

Ve výsledku proto hodnotím přístup studentky k řešení bakalářské práce jako nadprůměrný a navrhuji hodnocení 
velmi dobře (B).

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
vedoucí práce
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