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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem této diplomové práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro podporu řízení vývojových týmů pomocí agilních

technik, s tím, že se student zaměřil některé oblasti řízení, které v dnešních systémech nejsou uspokojivě
vyřešeny. Bylo potřeba podrobně se seznámit s agilním vývojem i existujícími řešeními. Zadání hodnotím jako
průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy bez problémů splňuje stanovený minimální rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň je celkově bez závažných nedostatků, struktura a rozdělení do kapitol jsou správně, snad až

na detail, že diagram případů použití patří spíše do analýzy požadavků, nikoliv do návrhu. Některé obrázky by si
zasloužily rozsáhlejší komentář, např. diagram komponent nebo i ER diagram, jehož některé pojmy jsou v textu
vysvětleny později. Také např. graf na str. 40 by bylo dobré více komentovat. Jde však spíše o detaily, celkově je
technická zpráva po obsahové stránce vyvážená.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální úprava je průměrná, po jazykové stránce je zde řada chyb a překlepů. Také typografická stránka má

řadu spíše menších nedostatků. Celkový dojem z technické zprávy to však zásadním způsobem nekazí.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam literatury je poměrně rozsáhlý, svědčí o tom, že student problematiku studoval opravdu poctivě. Použité

zdroje jsou v textu často a řádně odkazovány, k porušení citační etiky nedošlo. Snad jen odkaz 47 není zřejmě
uveden správně.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výsledkem je webová aplikace, která slouží k řízení projektů pomocí agilních technik, přičemž se zaměřuje na

aspekty, které nejsou podporovány ve stávajících nástrojích, řešení bylo otestováno v reálné firmě.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je kompilačního charakteru. Vytvořený systém však může být přínosem pro týmy, které jsou řízeny pomocí

agilních technik.
9. Otázky k obhajobě
 Bude vaše řešení integrováno s nějakým existujícím nástrojem pro agilní řízení?

Jaký význam má použití odlišných barev v diagramu případů užití a ER diagramu?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Diplomová práce pana Uchytila splňuje zadání, zmíněné nedostatky v technické zprávě nejsou závažné, a také

realizační výstup je kvalitní. Navrhuji proto mírně nadprůměrné hodnocení stupněm B (velmi dobře).

 

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

  
V Brně dne: 6. června 2019
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