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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání práce – softwarová podpora matice ohrožení projektových činností bylo splněno na vysoké úrovní. Uživatelsky je
vytvořený doplněk pro MS Project velmi přehledný a graficky velmi pěkně řešený.
Práce obsahuje i stručný návod k instalaci a manuál pro vuyžívání doplňku.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce obsahuje všechny nezbytné povinné součásti i všechny části popisující teoretický základ řešení problému s jedinou
malou výjimkou, není popsána metoda fuzzy lingvistické aproximace, která je též využita.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Software vytvořený v rámci diplomové práce splňuje všechny požadavky, které by uživatel očekával, jednoduchost ovládání,
přehlednost poskytovaných výsledků i pěkné grafické řešení. Zároveň diplomant dbal i na minimalizaci potřebných akcí
uživatele, což je jistě velmi příjemné. Byly použity vhodné technologie, umožňující bezproblémovou kompatibilitu a
spolupráci s MS Projectem. Zároveň software umí opravdu vše, co jsme od něho očekávali. A pokud by něco ještě zasloužilo
vylepšení, nebylo to stanoveno v zadání. V zadání se totiž vůbec nemluvilo o požadavku tvorby reportů. Při konzultacích s
diplomantem a testování navrhovaného doplňku tento požadavek vyplynul a bylo slíbeno jeho vyřešení opět v rámci MS
Projectových procesů.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Vytvořený doplněk je zcela nepochybně využitelný v praxi projektového řízení. Velmi důležitou částí práce projektového
manažera je zajišťování úspěšné realizace projektových činností a tento doplněk upozorňuje na činnosti, u kterých mohou
hrozit nějaké problémy.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Jediné, co mne jako uživatele napoprvé zarazilo, je, že výchozí stav činností je "činnost do hodnocení nezařazena". Proč tomu
tak je a nebylo by pro uživatele snazší nastavení "činnost do hodnocení zařazena"?

Napadlo Vás samotného ještě nějaké rozšíření vytvořeného nástroje?

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 98 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Na základě uvedeného pozitivního hodnocení v předchozích bodech doporučuji práci k obhajobě a doporučuji její hodnocení
A.

Podpis oponenta práce:


