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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 se ve své práci zaměřila na aplikaci vybraného modelu hodnocení vyspělosti projektového
managementu ve firmě. Co se týče aplikace vybraného modelu, je provedena bez chyb a nemám zde
vážnější výhrady. Samozřejmě šla aplikace udělat konkrétněji a návrhy mohly být vypracovány více
do hloubky. Po obsahové a praktické stránce se jedná o průměrnou práci. Co se formální stránky týče,
vytkl bych autorce využití literatury a použití citací. V některých kapitolách zcela jasně používá
převzaté informace z metodiky, kterou využívá, ovšem v celé kapitole není mimo obrázků jediná
citace (například začátek kapitoly 8). Dále práce obsahuje určitý počet překlepů, ovšem bez
výraznějšího vlivu na kvalitu práce.

FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KPM

Celkově práci hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Z jakého důvodu jste vybrala zrovna metodiku P3M3 kterou v práci používáte?
Na straně 61 v bodu 3 uvádíte, že zlepšení na úroveň pět se nemusí vyplatit (náklady vs přínosy),
můžete prosím detailně vysvětlit na základě čeho jste k tomu došla?

V Plzni, dne 6.1.2020

Podpis hodnotitele

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.
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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.

