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Jméno studenta:  Lucie M A Š K O V Á  

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma bakalářské práce:  Hodnocení projektu  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Jaroslav Svoboda 

 

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     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Zpracování  bakalářské  práce je velmi přehledné a svým obsahem odpovídá záměru  popsat hodnocení 

konkrétního projektu. 

Studentka při zpracování práce  pronikla do problematiky základní teorie řízení projektu. 

Chronologicky zpracovala varianty a postupy  prací v jednotlivých fázích projektu. V závěru teoretické 

části se pak věnovala několika možným způsobům hodnocení projektu.  

Praktická část je pak zaměřena na realizaci a hodnocení projektu ve společnosti ŠKODA Těžké 

strojírenství. 
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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. 

 

  

 

Jedná se o dodávku speciálního obráběcího stroje. Sledování a hodnocení tohoto projektu je 

realizováno milníkovou metodou. V práci jsou  detailně zpracovány tři výstupy milníků, které průběh 

projektu hodnotily.  

Studentka ve své práci zmiňuje i následný osud stroje a i celé společnosti ŠKODA TS. 

Uvedená práce  může sloužit jako příklad teorie řízení projektů a následného hodnocení milníkovou 

metodou.   

Lze konstatovat, že předkládaná bakalářská práce splnila zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jaké  hlavní významy má logická rámcová matice? 

 

2. Proč jste zvolila pro hodnocení projektu milníkovou metodu a ne např. metodu EVM?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4.6. 2020        Podpis hodnotitele  
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


