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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Jakub Souček 

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma bakalářské práce:  Analýza použité projektové metodiky a její srovnání 

s PRINCE2  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce               
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Student v teoretické části své bakalářské práce popisuje základní pojmy projektového řízení a následně 

různé přístupy k projektovému managementu. Teorie vychází z relativně dostatečného množství 

zdrojů, které mohly být lépe nakombinovány, případně doplněny dalšími.  

Větší přínos představuje praktická část, kde student analyzoval použitou metodiku projektového řízení 

na vybraném projektu společnosti UBK s.r.o., která se zabývá vývojem IS. Použitá metodika ve firmě 

sice vykazuje základní principy dle metodiky PRINCE2, ale pouze obecnějšího charakteru. Toto může 
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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. 

 

představovat jeden z důvodů, proč uvedený projekt skončil neúspěšně. Student proto navrhl pro 

konkrétní projekt doplnění dle postupů této metodiky (např. popis obchodního případu, registr rizik).  

Bakalářská práce nevykazuje žádnou podstatnou míru podobnosti s jinými dokumenty. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci studenta Jakuba Součka 

k obhajobě před státní komisí. 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Zdůvodněte, proč jsou v rámci projektu ochotni akceptovat velmi vysoké riziko přemístění zdrojů 

na jiné projekty (viz R1 v Registru rizik na str. 61). 

2. Jak je na tom podnik z hlediska úspěšnosti realizace jiných projektů? Zdůvodněte, proč uvedený 

projekt skončil neúspěchem.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17. května 2019      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


