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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1

velmi dobře
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Autor v předkládané diplomové práci analyzuje agilní přístup k řízení projektů a zároveň popisuje
jeden konkrétní projekt, kde je agilní přístup částečně realizován. Jedná se v první řadě o popisnou
práci, ke které nemám výrazné připomínky. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Jak konkrétně si představujete definici dynamického rozsahu projektu, můžete uvést příklad?
Budou vaše návrhy akceptovány?

V Plzni, dne 13.5.2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1)
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2)
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3)
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU
do 20. 5. 2019.
Nově:
Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru
BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).

