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1. Informace k zadání
 Diplomant vytvořil multiplatformní aplikaci pro podporu komunikace a zajištění účasti externích účastníků (sponzoři,

podporovatelé) akce typu konference, festival apod. Vycházel ze širšího kontextu managementu projektů a to dle
znalostních oblastí projektového řízení. Zaměřil se na znalostní oblasti, které souvisí zejména s řízením
zainteresovaných stran. Jako instanci vyvíjeného systému zvolil akci Excel@FIT 2016. Náročnost práce spočívala
zejména v tom, že některá specifika komunikace se zainteresovanými stranami se průběžně ze strany organizátorů
dolaďovala, takže docházelo k častým změnám ve vyvíjeném systému.

Cíle práce byly nejen splněny, ale navíc, diplomant vypracoval modely procesů třech znalostních oblastí, které jsou
zejména aplikovány při aktivitách v obdobných projektech.

Práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém byla zdokumentována teoretická východiska řešeného problému
a specifikace požadavků na systém.

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

iniciativně vyhledával z dostupných zdrojů. Prokázal tak schopnost prakticky aplikovat znalosti získané studiem
odborné literatury.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V průběhu řešení byl diplomant velmi aktivní, pravidelně informoval o průběhu řešení. Cením zejména jeho

zodpovědný přístup při realizaci jeho diplomové práce ve všech fázích řešení projektu a časté konzultace, které
byly vždy velmi konstruktivní.

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

Připomínky byly akceptovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Celkový přístup diplomanta k řešení diplomové práce lze označit jako velmi svědomitý a zodpovědný. Ve výsledku

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

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
.................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

