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Jméno studenta:  Zuzana Rayserová 

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma bakalářské práce:  Řízení kvality projektů  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. 

Podnik – firma:  KPM FEK ZČU 

 

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) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1    dobře 

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Studentka ve své bakalářské práci popisuje řízení kvality projektu zaměřeného na zavedení nových 

produktů firmy Okula Nýrsko a.s. do výroby. Bohužel se místo na řízení kvality projektu zaměřuje 

především na kvalitu výsledného produktu, respektive procesu jeho výroby. Řízení kvality projektu je 

zpracováno po teoretické stránce a následně je uvedena zmínka až ve vyhodnocení v rámci kapitoly 

4.2. Z práce tudíž není zřejmé, jakým způsobem studentka dospěla k navrhovaným doporučením, když 

v předchozích částech nebyla zmínka o řízení kvality projektových činností v průběhu jeho realizace. 

Studentka práci rozdělila na teoretickou a praktickou část, přičemž při zpracování teorie vychází 

z dostatečného množství zdrojů. Po formální stránce obsahuje bakalářská práce mimo jiné nepřesné 

formulace a pravopisné chyby. 
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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. 

 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci studentky Zuzany Rayserové 

k obhajobě před státní komisí. Navrhuji ji klasifikovat známkou dobře. 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Na základě jakých zdrojů byla zpracována SWOT analýza podniku (str. 32)? Jakou má souvislost 

s popisovaným projektem?         

2. Uveďte, které z uvedených metod řízení kvality souvisí s řízením projektu.   

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 10. 1. 2020      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


