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Název práce:  Kritická reflexe dopadů implementace agilních metod 

projektování - případová studie ve vybraných 

společnostech v komerčním sektoru 

 

Typ práce:     diplomová 

Hodnocení práce:    výborně 

Vedoucí práce:    PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce:    Bc. Sofya Garmash 

Slovní hodnocení práce 

DP se zabývá velice aktuálním tématem implementace agilních metod v projektově 

orientovaných organizacích komerčního typu. V několika posledních letech zažívají tyto 

metody opravdový boom, který je často doprovázen až přehnanou euforií a nereálnými 

očekáváními. Velice proto oceňuji, že se diplomantka rozhodla kriticky přistoupit k tomuto 

tématu a vedle prokazatelných pozitiv zkoumat i případná omezení a obtíže při implementaci 

agilních metod v praxi.  

Na teoretické části práce oceňuji její strukturu, práci s informačními zdroji i způsob citování. 

Zejména si cením rozsahu nastudované literatury týkající se výsledků nejnovějších výzkumů 

v oblasti implementace agilních metod. Výstupy různých rešerší mimo jiné ukazují, že 

předkládaná práce je v našem prostředí doposud spíše ojedinělá.  

V praktické části práce studentka uskutečnila několik polostrukturovaných rozhovorů 

s respondenty, kteří mají přímé, praktické zkušenosti s nasazením agilních metod. Na jejich 

základě vypracovala soupis doporučení, která by měla být reflektována pro zvýšení efektivity 

implementace agilních metod v praxi. Z metodického hlediska práce zcela splňuje požadavky 

kladené na DP. 

Stylistická a gramatická úroveň je na průměrné úrovni. Navzdory některým stylistickým 

nepřesnostem, příp. nekvalitním překladům některých termínů (které se očividně nepodařilo 

odstranit ani za pomoci externího korektora-bohemisty), oceňuji celkovou kvalitu předloženého 

textu, a to zejména s ohledem na to, že čeština není mateřským jazykem předkladatelky.  

Práce podle mého názoru zcela splnila schválené zadání. Výstupy DP jsou přínosné a 

zajímavé a studentce doporučuji výstupy práce publikovat v některém z renomovaných 

odborných časopisů, příp. prezentovat na odborné konferenci.  

Diplomovou práci Bc. Sofye Garmash doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

40 bodů ze 40 

přínos a novost práce 
hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 
20 bodů ze 20 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( v 

případě plagiátů je student vyřazen ze studia 

bez další obhajoby) 

20 bodů ze 20 

slohové zpracování 
hodnotí se čtivost textu, skladba vět, 

odborný styl vyjadřování, rozsah práce 
10 bodů z 15 

gramatika textu 
hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 
2 body z 5 

CELKEM   92 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  1.6.2018 .  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


