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Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Téma diplomové práce je v českém kontextu novější a stále velice aktuální, některé přístupy jsou ještě vědeckou a
praktickou sférou teprve implementovány a stále nabízejí nové výzvy.

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.
Tato práce přináší výsledky kvalitativního výzkumu, které mohou být přínosem i pro ostatní subjekty a použitelné v praxi
při inovativním zavádění či transformace Large Scale scrum. Oproti zadání má práce mnohem širší záběr, který je viditelný
jak v teoretických poznatcích čerpaných především ze zahraničních zdrojů, tak v praktické části této předkládané práce.
Výsledky jsou již konfrontovány ve zkoumané společnosti a studentka se rozhodla, že je bude dále prezentovat
v zahraničních publikacích či studentských vědeckých konferencích.

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.
Termíny studentka plnila zpravidla s předstihem, vždy řádně připravená a stále s inovativním náhledem na řešení práce.
Veškeré připomínky byly bezezbytku vždy zapracovány a vedoucí práce ověřeny.

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práce se sekundárními zdroji byla především v teoretické části práce s plnohodnotným využitím zahraniční odborné
literatury. Podklady, které studentka získávala v průběhu vypracování praktické části diplomové práce, byly zcela primární
a v rámci kvalitativního šetření byly plně syntetizovány, a do závěrů a doporučení zcela zapracovány. Výsledky a závěry
jsou využitelné v praxi, což potvrzuje i zájem nejmenované společnosti, která v současnosti přistoupila k jistým změnám a
implementaci jednotlivých doporučení. Dále byl projeven zájem ze strany německého vydavatele knihy Globalization Entrepreneurial Culture z Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt, konkrétně z podnikatelského centra. Studentka se
rozhodla, že ve spolupráci s vedoucí práce přispěje kapitolou do knihy s názvem: Agile at Scale Adoption: New Perspectives
from a Solely Remote Environment. Tento zájem od vydavatele jen potvrzuje úspěch této diplomové práce a její
využitelnost i pro vědeckou veřejnost.

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Diplomová práce prošla jazykovou korekcí, všechny uvedené formální zápisy jsou po odborné stránce v pořádku a není
nutné dalších jazykových či obsahových úprav.
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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.
Vlastní práce je odlišena od použitých zdrojů a citací v práci uvedených. Studentka vybírala odborné prameny dle jejich
relevance a také potřeby sledované problematiky. Citační zvyklosti a normy byly dodrženy. Práce je inovativně originální a
při kontrole v theses.cz na podobnosti s vybranými dokumenty 1%.

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.
Použité metody v práci jsou zcela adekvátní k řešení sledované problematiky s inovativními prvky, které budou následně
v praxi i vědě dále publikovány a dále ve vybrané společnosti implementovány.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Použité metody v práci jsou zcela adekvátní k řešení sledované problematiky s inovativními prvky, které budou následně
v praxi i vědě dále publikovány a dále ve vybrané společnosti implementovány. Práce se sekundárními zdroji byla především
v teoretické části práce s plnohodnotným využitím zahraniční odborné literatury. Podklady, které studentka získávala
v průběhu vypracování praktické části diplomové práce, byly zcela primární a v rámci kvalitativního šetření byly plně
syntetizovány, a do závěrů a doporučení zcela zapracovány. Diplomová práce je velmi zajímavá a přináší nové sledované
poznatky včetně použití inovativních nástrojů.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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