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Uved'te, v čem byste spatřoval největší bariéry a nev'ýhody v uplatňování agilních přístupů
v projektovém řízení. Jak byste případně navrhova!jejich odstranění?
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diolomantem:
Splnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace oři zoracovánítématu x
H loubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu orácel
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formální úprava práce (text' tabulkv' qrafu) x
Stylistická úroveň Dráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Předkládaná diplomovápráce v první teoretické části uvádí základni principy agilních metod a jejich

srovnání s klasickými metodikami pouŽívanými v projektovém Ťízení. Druhá část je věnována

dotazníkovému šetřenivyužívánitěchto metod v praxi. Šetření u cca 40 respondentů prokázalo

očekávané výsledky, Že existují značné rezeÍvy ve využivání těchto modemích přístupů.

Práce je logicky členěna, doplněna vhodnými obréuky a tabulkami. Práce splňuje poŽadavky kladené na

diplomovou práci včetně poměmě obsáhlé literární rešerše. Lze konstatovat, Že stanovené téma práce

bylo splněno.
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