
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Dreiseitel Jiří, Ing.
Téma: Agilní metody vývoje software (id 17045)
Oponent: Bartík Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je svou náročností vhodné pro diplomovou práci. Náročnost spočívá především v nutnosti podrobného

prostudování agilních metod vývoje SW a detailního seznámení se systémem Jira, který byl studentem
rozšiřován. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce se blíží obvyklému rozmezí. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Po obsahové stránce není práci téměř co vytknout. V práci je obsaženo vše potřebné, vše je vysvětleno

srozumitelně a i struktura práce je zvolena vhodně a nemám k ní výhrady. 
5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Po formální stránce bych vytknul především poměrně velké množství chyb a překlepů, ve vyjímečných případech

se vyskytují hrubky. Také bych vytknul, že v diagramech případů užití je využito nestandardní pojmenování
vztahů. Typografická útoveň je velmi dobrá, zde nemám výhrady. 

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Použitá literatura vhodně pokrývá řešenou problematiku, vše je odkazováno řádně a v souladu s příslušnými

normami. Vlastní výsledky studenta jsou jasně odlišeny, citační etika zde tedy nebyla porušena. 
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je nový modul pro systém Jira, který slouží pro evaluaci projektů řešených s využitím

agilních technik vývoje. Je plně funkční a prakticky využitelný. 
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce budou využity v praxi pro řízení projektů ve firmě Siemens, která je také zadavatelem této práce. 
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete grafy na obr. 12 a jejich přínos pro řízení projektů.

Proč je v uživatelském rozhraní vašeho modulu kombinována čeština s angličtinou (viz např. na straně
50)?

10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Jde o velmi kvalitní, a po implementační stránce relativně náročnou diplomovou práci. Její celkovou kvalitu trochu

snižuje formální stránka technické zprávy. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhuji hodnocení této diplomové
práce stupněm B (velmi dobře). 

 

V Brně dne: 12. června 2015
  .................................
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