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1. Informace k zadání
 Zadání považuji za průměrně obtížné. Na základě znalostí získaných během důkladné rešerše pojmů a

principů z oblastí zmiňovaných v tématu vyžadovalo, v rámci těžiště práce, i) navrhnout způsob využití
mechanismů plánování úloh reálného času pro řízení projektů a času a ii) ten poté implementovat formou
vhodného nástroje určeného k demonstraci a ověření funkčnosti navržených postupů v několika odlišných
oblastech řízení. V neposlední řadě bylo očekáváno zhodnocení vlastností implementovaného nástroje,
např. na základě dat z dotazníků od vhodně zvoleného vzorku uživatelů implementovaného nástroje s cílem
zjistit jejich názor na praktickou použitelnost, množinu a kvalitu poskytovaných služeb, ovladatelnost atd.
tohoto nástroje a srovnání vlastností implementovaného nástroje s vlastnostmi existujících řešení
používaných ve zmíněných oblastech řízení.
Jelikož komunikace s autorkou práce, zejména pak v druhé polovině řešení projektu, značně vázla a
nedocházelo k pravidelnému informování ani o pokrocích v řešení práce ani (alespoň představám) o jeho
konečném stavu, nelze míru splnění zadání posoudit jinak než na základě odevzdané technické zprávy a
k ní přiloženého datového nosiče. Na základě informací ze zprávy a nosiče lze konstatovat, že zadání bylo
splněno minimalistickým způsobem a s vážnou výhradou ke způsobu realizace jeho 6. bodu.

2. Práce s literaturou
 Studentka prokázala schopnost hledat informační zdroje související s řešeným tématem, orientovat se v nich, 

čerpat z nich a vhodně využívat informace v nich obsažené za účelem řešení daného problému.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka zahájila práci na projektu s velkým zpožděním, konzultovala pouze prvotní ideje související

s možnými směry řešení projektu, nicméně vlastní řešení již průběžně nekonzultovala ani uspokojivě 
neinformovala o dílčích pokrocích v řešení projektu.

4. Aktivita při dokončování
 Činnosti nutné pro uspokojivé dokončení práce nebyly konzultovány. Konečná podoba práce nebyla

předložena vůbec, čímž bylo znemožněno její připomínkování před odevzdáním.
5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známa žádná publikační činnost či ocenění vzniklé v souvislosti s řešením této práce.
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Vzhledem k průměrně obtížnému zadání, k jehož splnění mám vážné výhrady, velmi

neuspokojivé aktivitě a závěrečné dlouhodobé odmlce studentky při řešení a dokončování činností
souvisejících se zadáním
a s odhlédnutím od kvality a hodnocení zpracování realizačního výstupu práce a technické zprávy, 

navrhuji ohodnotit průběh řešení práce stupněm E.

 

V Brně dne: 11. června 2015
.................................
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