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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Simulátor pro podporu výuky projektového řízení 

Jméno autora: Petr Uhlíř 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13136, Katedra počítačů 

Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: 13393, Centrum znalostního managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání se ukázalo být náročnější, než by se na první pohled zdálo. Především v části analýzy, návrhu a realizace simulační 
části vytvořené aplikace.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Hlavní požadavky zadání byly naplněny. Výstupem je sice jen „beta“ verze aplikace, která si v některých částech zaslouží 
ještě dopracování, ale jedná se spíše o drobnosti typu vzhled, úprava textů atd. Díky náročnosti, zmíněné v předchozím 
bodě, nebylo možné vše stihnout do doby odevzdání práce. Což ale nijak nesnižuje kvalitu odevzdané práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Téma bylo náročné, a přestože jsme se pravidelně scházeli, trvalo nám delší dobu, než jsme jej připravili do současné 
podoby. Oceňuji samostatnost, aktivitu a zarputilost, se kterou se student do práce pustil. Pravidla práce, která jsme si na 
začátku domluvili, student dodržoval a na schůzky byl vždy dostatečně připravený. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce kombinuje jak znalosti, získané během studia, tak i podklady a data, získané v praxi. Znalosti ze studia se uplatnily jak 
v části tvorby aplikace, tak i jejím návrhu, kde student vycházel z absolvovaného předmětu „Základy projektového řízení“. 
Mimo to provedl analýzu existujících podpůrných nástrojů a potvrdil, že žádný z nich není pro požadavky výuky vhodný a 
dává smysl vytvořit aplikaci novou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je čitelný a přehledný. Také typografická stránka práce je vysoká. Jenom je škoda, že na rozdíl od textu, se ve 
vytvořené aplikaci vyskytuje celá řada překlepů. Ty byly zřejmě způsobeny časovým tlakem před finálním odevzdáním.  

 

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. 
Použité zdroje odpovídají potřebám práce a citace zvyklostem a normám.  
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Další komentáře a hodnocení 
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. 
Vytvořená aplikace je „beta“ verzí, kterou je nutné před finálním nasazením do výuky, jak mimo jiné zmiňuje i samotný 
autor, ještě doladit. Dodělávky vidím ve dvou rovinách. První je lépe formulovat testové otázky ve druhé části a lepší 
propojení s teorií. Sám jsem, přestože předmět učím a troufnu si říct, že projektovému řízení rozumím, měl občas 
problémy pochopit, co je správná odpověď a také následně v nápovědě najít správné řešení. Druhou rovinou budou spíše 
kosmetické úpravy simulátoru. Toto je ale již nad rámec bakalářské práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

S prací studenta jsem spokojený. Vše, co jsme si na začátku dohodli, platilo. Také jsem rád, že svou zarputilostí 
dokázal vytvořit aplikaci, která sice „trpí“ drobnými nešvary, ale až při závěrečném hodnocení jsem si uvědomil, že 
požadavky a jejich naplnění jsou spíše zadáním diplomové práce. Věřím, že se studentem ještě „doladíme“ 
nedostatky tak, aby šel simulátor použít již v zimním semestru školního roku 2020/2021. Práci doporučuji 
k obhajobě a hodnotím nejlepším stupněm A-výborně. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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