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Jméno studenta:

Dominika Bittnerová

Studij ní oborl zaměŤení:

Systémy projektového Íizení

Téma bakaláňské práce:

Projekt a jeho plán

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Jaroslav Svoboda

(1 nejtepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
práce
A) Definování cílri
B) Metodick;i postup vypracování práce
C) Teoretick;i základpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováni ptáce
G) PŤesnostformulaci a práce s odbornÝm jazykem
H) Práce s odbornou literafurou (normy, citace)
I) Práce se zahraniění literaturou, uroveř souhrnu v cizim jazyce
J) Celkoqf postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splněnícíl práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
problematiky práce
o) PŤístupautora k Ťešení
P) Celkovy dojem zptáce
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Do Port á|a ZČU byl zadan;i tento vfsledek kontroly ptagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍeláshoda
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Navrhuji klasifikovat bakalaŤskoupráci klasifikačnímstupněm:2

vfborně
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Struěnézdrivodnění navrhovanéhoklasifrkačniho stupně:,
Studentka ve své bakaláĚsképráci ve|rni dobŤea pŤehledně zpracovala teoretickou část.ZÁašile
vnlžila nejen doporučenéliterah.rry,ale i vlastrích zdrojrl' Ke každéz jednotlivjch částíplrílru
projekto zpracovala několik moárfch vaÍiantpostupu, a to jak u zpracoviínídoby trvráníprojektu'
potŤebnfch zdroj ' tak i jeho rrríkladri.Většina kapitol je doplněna vhodnjm obriizkem nebo
schématem.
Pro praktickou částBP studentka zvolila projekt realizovanf firmou Hunter Douglas. Jedná se o
projekt do&ívky rolet do nové administrativníbudovy v holadskémHaagu. PŤi zpracování tohoto
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Fojekfu studentkav}'uála a aplikovala vždyněkterouz popisovanfch mďod z teoretickéčrístipráce.
Z popisu vlastrríhopÍojektuvyplyvá, že byla sezrrámenas celou Ťadoudetailri reďizace tohoto
projektu.
priíce studentkasprávně uviídí,že pro každéhozálrazn1kaje roáodujícím
V hodnocenípŤedlož'ené
faktoremkvalita dodávanéhoproduktu, jeho cena a termíndodání.PŤedodevzdrírrím
práce jsem se
studentkoudiskutoval požadavekÍinrryDouglas neuvádětkonkrétnírozpočetpro uvedenoudodávku.
Protožese jednalo o zce|akonkréÍtíprojekt a konkurenceje v tétooblasti velmi l ,raaáb cožplyne i
ze SWoT anďjzy, }Íeroustudentkapro firmu Douglas zpracovala"byl tentopoádavek akceptovrín.
PŤedloženábakaláŤskápráce splřuje zadánía doporučujiji k obhajobě.

otár:ky a pŤipomínky k bližšímuvysvětlení pŤi obhajoběa:
1.
Na základě j akfch dokument j sou pŤipravovány j ednotlivéplany projektu? SeŤadtej e a
uveďte v poŤadí,jak jsou vytváŤeny.
2.
Pročnení LRM planem projektu a k čemuji projektovy manažer a Ťidícíqibor projektu
povžíváť?

V Plzni, dne21.5.2017

Podpis hodnoti

Metodicképoznámky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovan;f
kvalifikačnístupeř.
') Stručnězd vodnětenawhovanf klasifikační
zpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
stupeĎ,odrivodnění
3)otázkya pŤipomínky
k bližšímu
vysvětlenípŤiobhajobě- dvě ažtŤiotázky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 16.5.20|7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann)i
tisk) nejpozději ďo 22.2.20|7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíb;it opatŤen
vlastnoručnímpodpisem modŤe(pro rozen,tání
originálu).

