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Oponentní posudek diplomové práce
GARMASH, Sofya. Kritická reflexe dopadů implementace agilních metod projektování – 
případová studie ve vybranych společnostech v komerčním sektoru. Praha, 2018, 125 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická Fakulta, Ústav informačních studií a 
knihovnictví. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Předkládaná práce popisuje agilní metodiky vývoje softwaru a představuje výsledky 
kvalitativního výzkumu jejich přínosů formou strukturovaného rozhovoru se třemi praktiky.

K obsahu práce

Předkládaná práce popisuje agilní metodiky vývoje softwaru a představuje výsledky 
kvalitativního výzkumu formou strukturovaného rozhovoru se třemi praktiky s různou délkou a 
úrovní praxe s používáním agilních přístupů.

Teoretická část práce zdařile představuje agilní metodiky vývoje softwaru, včetně prostředí a 
historické situace, za které se formovaly. Zde je pouze škoda, že autorka sice zmiňuje některá 
základní díla z let 1995–2005 jako historické milníky, avšak neuvádí je v seznamu zdrojů. Práce 
obsahuje také přesahy z oblasti vývoje softwaru do jiných odvětví, kde přináší schopnost pružně 
reagovat na potřeby zákazníků. To je velmi přínosné, většina průmyslových odvětví si pro své 
přežití v 21. století bude muset tuto schopnost osvojit.

V praktické části práce autorka představuje kvalitativní výzkum na základě strukturovaných 
rozhovorů se třemi praktiky vývoje softwaru pro různé ekonomické segmenty. Autorka z těchto 
rozhovorů získala cenné poznatky k úrovni a způsobu implementace agilních metodik v českém 
prostředí, což je velmi cenné. Speciálně z rozhovorů a z literatury získala cenné poznatky 
k problematice přechodu k agilním metodám vývoje, který vyžaduje jasnou strategii a 
komunikaci. Tato doporučení autorka uvádí v závěru své práce, který lze jednoznačně hodnotit 
jako zdařilý.

Jako mírnou slabinu práce lze hodnotit nízký počet respondentů. Jen díky kvalitativnímu 
charakteru výzkumu lze výsledky považovat za vypovídající. Výsledky rozhodně nelze 
zobecňovat na celé jazykové prostředí nebo segment firem podle velikosti či oboru. Jako sondy 
však jsou velmi cenné.

Ke zpracování práce

Sloh práce je čtivý. Občas se vyskytují drobné gramatické chyby, které však textu neubírají na 
jasnosti nebo čtivosti. Práce je zpracována pečlivě, na některých místech se ovšem objevují ne 
zcela výstižné překlady: například pair programming je párové programování, nikoli parní (oddíl 
2.3.3). Zde se zdá, že jde o efekt funkce automatických oprav editoru MS Word (experimentálně 
ověřeno). Autorce doporučuji k práci vydat opravy.

K vyhodnocení podobnosti závěrečné práce systémem Theses.cz

Systém Theses.cz nenalezl vůbec žádné podobnosti se svou bází zdrojů.
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Celkové zhodnocení

Aspekt kvalifikační 
práce

Vysvětlení Možné 
hodnocení

Hodnocení 
oponentem

metodologie a věcné 
zpracování tématu

Téma je zpracované dobře. Počet 
respondentů je opravdu minimální; 
jen díky kvalititivnímu charakteru 
výzkumu lze výsledky považovat za 
ještě vypovídající.

0-40 bodů 34 bodů

přínos a novost práce Práce je v prostředí české 
informační vědy nová a je přínosná.

0-20 bodů 18 bodů

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

Zdroje jsou uváděny důsledně, 
citování je korektní. Vrstva 
původních zdrojů z let 1995–2005 
by mohla být zastoupena více.

0-20 bodů 17 bodů

slohové zpracování Slohové zpracování, skladba vět, 
odborný styl vyjadřování i rozsah 
práce jsou v pořádku. Některé 
překlady vyžadují opravu.

0-15 bodů 10 bodů

gramatika textu Občasné drobné chyby. 0-5 bodů 2 body

CELKEM 0-100 bodů 81 bodů

Celkově je předkládanou práci hodnotím jako zdařilou, byť některé detaily vyžadují opravu. 
Navrhovaná známka: výborně (1).

______________________________________
Jan Dvořák
ÚISK FF UK
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