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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
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Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Studentka zpracovala DP na problematiku velmi zajímavou a zároveň náročnou na znalost
multioborových informací. Všechny body zadání splnila a to jak v teoretické, tak i praktické části.
Z úrovně propracovanosti DP je zřejmé, že studentka má z dané problematiky velmi dobré znalosti,
resp. zkušenosti z práce o oblasti řešení. V teoretické části se věnovala objasnění teorie projektování
informačních systémů, v praktické části pak i s využitím SW nástrojů pro projektování zpracovala
projekt pro implementaci nové funkcionality v IS. Postupně v práci objasňuje řešení jednotlivých
kroků při projektování, přičemž největší pozornost věnuje objasnění nové funkcionality, ale
neopomíjí ani takové stránky projektování jako řízení komunikace, či rizik a další. Kritickou
připomínku mám jen k pokapitole 5.4. Rozsah projektu, která mohla být rozpracována více.

DP má velmi dobrou strukturu a jak obsahovou tak i formální úroveň. I přes uvedené výtky práci
doporučuji k obhajobě. Doplňující otázku mám jednu: Jak spolu souvisí rozsah projektu a WBS?
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