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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 

 

Autorka  bakalářské práce v úvodu přehledně zpracovala teoretickou část řízení projektů. 

Určila  rozložení jednotlivých fází projektů a s nimi související dokumenty. V teoretické oblasti 

správně  specifikovala definici projektů a WBS, na který navazují jednotlivé plány projektu. 

 Na tyto základní struktury projektového managementu navázala teorií realizace, hodnocením a 

controllingem projektu.  Popsala stručně několik metod hodnoceníprojektu - procentního plnění aktivit 

projektu, stavovou metodu a milníkovou metodu hodnocení projektu. Zdařile se v teoretické části 

vyrovnala s plánem rizik včetně jednotlivých reakcí na velikost rizika. 
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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. 

 

  

 

Vlastní projekt definovala pomocí logické rámcové matice, na ni navázala přehledným WBS a 

následně časovým plánem projektu. Pro jeho  hodnocení  využila EVM, kde projekt hodnotila ve 

čtyřech  obdobích.  

Z výsledku hodnocení vyplývá, že projekt byl ve třetím  období zcela mimo původně předpokládaný 

časový plán i plán nákladů, viz CPI a SPI ve třetím období.  Proto byl projekt přeplánován především z 

časového hlediska a „nové“ čtvrté období již bylo dle nového harmonogramu i rozpočtu v pořádku.  

 V závěru práce pak studentka vypočítala předpokládanou hodnotu návratnosti investice ROI, ze které 

vyplývá, že návratnost investice do stroje by mohla být za 1,5 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. V zahajovací fázi projektu uvádíte jako vstupní dokument " základní listinu projektu". 

Na základě jakých informací tento dokument vzniká a co je jeho hlavním obsahem? 

 

2. Jaké časové údaje se nejčastěji používají při plánování projektu?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4.6.2020        Podpis hodnotitele  
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