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1. Informace k zadání
 Diplomová práce se věnuje problematice optického rozpoznávání tabule úkolů v agilním prostředí řízení projektů.

Cílem práce bylo implementovat řešení umožňující synchronizaci karet mezi fyzickou a virtuální tabulí úkolů ve
společnosti Siemens Corporate Technology. Náročnost práce spočívala ve zkoumání relevantních existujících
knihoven a nástrojů třetích stran. Cíle práce byly nejen splněny, ale navíc, dle vyjádření konzultanta ze zadávající
společnosti Siemens Mgr. Martina Prochásky, řešení funkčně, nadmíru překonává očekávání. S pomocí dobrého
teoretického základu práce a věcné analýzy vyskytnuvších se problémů, se studentovi podařilo, na začátku
mizivou úspešnost detekce změny pozice úkolové karty na tabuli, dostat na úroveň, která bez problémů umožňuje
spolehlivý provoz nástroje a to i bez nutnosti změn formátu tabule či úkolových karet. Práce navazuje na
semestrální projekt.

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
 Diplomant se během řešení projevoval velice aktivně. Intenzivně komunikoval s konzultantem z firmy Siemens ve

snaze o nalezení nejvhodnějších témat a přístupů k realizaci tak, aby uspokojil praktické nároky řízení projektu v
agilním prostředí. Byl také ochoten přistoupit ke změnám ve své vytvářené aplikaci v případech, kdy se měnily
interní organizační procesy.

4. Aktivita při dokončování
 Celou práci, včetně nasazení na reálném projektu, stihl s časovým předstihem před termínem odevzdání práce.

Technická zpráva byla v předstihu konzultována. Připomínky byly akceptovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Celkový přístup studenta k řešení diplomové práce lze označit jako velmi svědomitý a zodpovědný. Vytvořil

spolehlivý a snadno rozšiřitelný nástroj, který byl nasazen v konkrétním vývojovém týmu. 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
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