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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh štandardov vývoja softvéru pre konkrétny vývojový tím  
Jméno autora: Samuel Valek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažérských studií 
Oponent práce: Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Centrum znalostního managementu, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za standardní analytické. Přesto jej ale hodnotím jako náročnější, protože analytické práce, ukryté za jeho 
vypracováním, vyžadovaly nastudovat celou řadu zdrojů a ty následně aplikovat v praxi. Což ve většině případů není úplně 
jednoduché. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny body zadání byly z mého pohledu splněny. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student z mého pohledu zvolil ten nejlepší způsob, jaký existuje. Tj. seznámit se obecně s problematikou a následně ji 
aplikovat v praxi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Podle mého názoru student vhodně zkombinoval teoretické znalosti ze studia, praktické zkušenosti a schopnost najít a 
nastudovat existující materiály (metodiky atd.). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsahově práce překračuje obvylý standard počtu stránek, což ale není vůbec na škodu. Díky svému rozsahu lze 
teoretickou část považovat za rychlý výukový materiál pro náhled do problematiky vývoje SW. Praktická část zase detailně 
rozebírá aktuální problematiku konkrétní firmy a podrobně popisuje řešení, které navrhl student a jeho praktické dopady. 
Po stránce jazykové jsem žádný problém nenašel, text je čtivý a provázaný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Počet zdrojů je pro účely práce dostatečný, citace odpovídají citačním zvyklostem. Na rozdíl od jiných prací, které jsem měl 
možnost hodnotit a číst, student zvolil jiný styl citovaný, ale to nepovažuji za chybu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce splňuje všechny očekávané výstupy a požadavky zadání. Obsahově splňuje požadavky, kladené na diplomovou práci. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Přínosy práce bych rozdělil do dvou částí. Tou první je detailní a podrobná rešerše přístupů k vývoji software. 
Z mého pohledu ji lze považovat za přehledný výukový materiál. Tou druhou je detailní analýza vybrané firmy a 
následná doporučení pro změnu, včetně vyhodnocení jejich dopadů. Za zajímavou skutečnost považuji fakt, že 
práce je zaměřená na vývojářský tým, který je sice složený jen z vývojářů na částečný úvazek, ale garantující 
komerční provoz služby, bez které se firma neobejde. Pokud pomineme skutečnost, že o infrastrukturu a její provoz 
se stará jiná komerční firma, garantující dostupnost systému, jedná se o vcelku zajímavý model. Otázkou, kterou 
se zčásti zabývá i tato práce je, zda je tento model dlouhodobě udržitelný. Přístup k práci a jejímu vypracování se 
mně líbí a proto ji navrhuji hodnotit známkou A – výborně. K práci mám následující doplňující dotazy: 

1) Zajímalo by mě, zda práce byla iniciována zdola nebo shora? Tj. zda jde o aktivitu Vaši, jako člena týmu, 
který sám vidí spoustu problémů a rád by se je pokusil minimalizovat nebo zda byla iniciována někým 
z vedení společnosti, který cítí, že tímto způsobem je to dlouhodobě neudržitelné. 

2) V případě, že byla iniciována zdola, jak se k této iniciativě staví vedení společnosti? 
3) Zmiňujete, že důležité je stanovení vize. Jedná se o vizi firemní nebo vizi vývoje SW ve firmě? Má v tomto 

směru vedení společnosti nějakou vizi?  
4) Sám konstatujete, že odchodem pracovníků na plný úvazek došlo ke zvýšení nákladů. To není určitě nic 

divného a ve svém textu popisujete i důvody, proč tomu tak je. V souvislosti s tím vyvstává otázka, zda by 
se firma neměla vrátit k tomu, že jako první řešení bude shánět pracovníka (pracovníků) na plný úvazek, 
který vhodně doplní Vámi navržená technicko-organizační opatření. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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