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1. Informace k zadání
 Diplomant realizoval v rámci své diplomové práce aplikaci pro správu a plánování úkolů. Na začátku se musel

seznámit s fungováním firemních procesů, kterým velmi rychle porozuměl. Následně se musel detailně seznámit s
rozhraním aplikace SharePoint tak, aby byl schopný navrhnout nová řešení. Dle konzultanta z firmy Siemens tuto
část úkolu, která byla obzvláště náročná, jelikož rozhraní SharePoint není zcela zdokumentováno, zvládl ve velmi
krátké době. Následně navrhl první prototyp aplikace pomocí tzv. wireframes, což bylo hodnoceno jako velmi dobrý
nápad, který umožnil již ve velmi rané fázi projektu diskutovat možná řešení bez nutnosti implementovat kód. Tento
krok výrazně uspořil čas a přispěl k lepšímu výsledku práce. 

Diplomová práce navazuje na semestrální projekt, jehož cílem bylo zjištění požadavků norem CMMI a ISO na
optimalizovaný proces, analyzování současného stavu na oddělení Siemens CT DC a navrhnutí vhodných
vylepšení s ohledem na optimalizaci procesu. Text ze semestrálního projektu byl s úpravami a četnými rozšířeními
použit v kapitolách 2, 3, 4, 6 a 7.

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

iniciativně vyhledával na Internetu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Při implementaci aplikace student pracoval zcela samostatně a výsledky průběžně konzultoval. Dle konzultanta z

firmy Siemens konzultace probíhaly formou pravidelných setkání jednou za dva týdny. Student se na každou
schůzku dostavil vždy včas a zcela připraven. Na konci každého setkání byly definovány úkoly, které je nutné splnit
do příště. Tuto práci student vždy zodpovědně a samostatně odvedl a v mnohých případech přinesl nové nápady a
vylepšení, jako například grafické zobrazení vývoje stavu úkolů.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Dle konzultanta z firmy Siemens se během celé fáze realizace v

aplikaci nevyskytla jediná chyba, což svědčí o vysoké kvalitě kódu. Všechny mezivýsledky fungovaly a to je nutné
vzít v potaz, že student vyvíjel aplikaci ve svém virtuálním testovacím prostředí a aplikaci nasazoval do firemní sítě,
která je svojí konfigurací zcela odlišná. Tento rozdíl představoval z pohledu zadavatele největší riziko, které se
však díky pravidelným konzultacím, velmi kvalitnímu kódu a aktivnímu přístupu studenta nenaplnilo.

5. Publikační činnost, ocenění
 Výsledky práce publikoval diplomant formou odborného příspěvku "Optimalizace plánování úkolů pro management

pomocí SharePoint" na Studentské konferenci inovací, technologií a vědy v IT, Excel@FIT 2015. Příspěvek byl
publikován ve sborníku Excel@FIT 2015.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Výsledek práce byl nasazen ve firemním prostředí a otestován na reálném vzorku dat. Vzhledem k mimořádné

aktivitě diplomanta práce celkově předčila očekávání, výsledek funguje zcela bez chyb a výrazně pomáhá
optimalizovat správu úkolů, především z pohledu úspory času. 

Ve výsledku proto hodnotím jeho přístup k řešení a k aktivitě jako nadprůměrný a navrhuji hodnocení výborně (A).

 

V Brně dne: 14. června 2015
.................................
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