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Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Robert Kupka 

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma bakalářské práce:  Projekt a jeho plán  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Adam Faifr 

 

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 

 

Předkládaná bakalářská práce na téma "Projekt a jeho plán" se zabývá projektem aktuálně realizované 

první fáze silničního průtahu Železnou Rudou. 

Jedná se o projekt většího rozsahu, kdy na základě poskytnutých informací autor rozpracovává 

všechny dílčí plány projektu, a to s využitím standardní projektové metodiky, která jinak není 

vybranou společností běžně využívána.  

Obecně ve vlastním sestavení projektových plánů, ze kterých může společnost v aktuální fázi realizace 

čerpat, spatřují hlavní přínos práce, na které je jinak zjevná autorova úzká spolupráce s organizací. 

V práci je dále vyhodnocen i aktuální průběh projektu. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

V teoretické části autor ve větší míře čerpá ze zahraniční literatury. Tato část je ovšem v některých 

pasážích jen velmi stručná. To platí i pro část praktickou, kdy některé prezentované tabulky nejsou 

doprovázeny adekvátním popisem.  

Práce dále vykazuje relativně částé nedostatky po formální a jazykové stránce.  

Vzhledem k výše uvedenému a uvažované míře přínosu studenta doporučuji tuto celkově 

nadprůměrnou práci k obhajobě, kdy navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Popište, jak je řízena komunikace mezi organizací a subdodavateli, kteří se podílejí na realizaci 

projektu. 

2. Jak vámi vytvořené plány hodnotí zástupci společnosti?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 21. května 2020        Podpis hodnotitele  
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