L1.-.

r,ili:.::

.'

'JF

,1 M

?:,;"'

řeX{JtT&*K*ři{t:}
ffi'*{{&

FAKULTA EKoNOMICKÁ
KPM

e&*eťXlČ*s{*
'}ř{
lvfr&čř?3
v ťtas'i

HODNOCENI

, f Y ,

BAKALARSKE

PRACE
Akademickýrok 20|t 120|2

Jméno studenta:

Tereza Toboličová

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Komunikace v projektovém tymu

Hodnotitel - vedoucí práce:

PaedDr. Dana Egerová Ph.D.

(1 nejtepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhoršíoN.nelze hodnotit)
práce
Definování
A)
cílů
B) Metodický postup vypracoviínípráce
C) Teoretický zék|adpráce (rešeršní
část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovánípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČa nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen. neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kaěním stupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:'
Bakalářská práceje členěnana teoretickou a praktickou část.Teoretická ěástje přehledně zpracovaná
a je vhodným východiskem pro částpraktickou. Stěžejníz hlediska cílůpráce jsou kapitoly 5 a 6, kde
autorka provádí analýzu a zhodnocení interní komunikace ve zvoleném projektovém týmu. Zďe je
vhodně zvoleno dotazníkovéšetřenía metoda pozorovtíní,Z textu ovšem není zcelajasné, jaké byly
cíle pozoroviíní a jaké jsou jeho závěry pro řešenou problematiku. Dotazníkové šetření je
strukturovaně zpracované.Vzhledem ke komplexnímu posouzení komunikace projektovéhot1ýmuje
škoda, že autorka zcela pomíjí oblast externí komunikace. Na zák|adě provedené ana|ýzy navrhla
několik doporučení,která však postrádajíkonkrétnější
obsahovérozpracování.
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Vzhledem k uvedenýmskutečnostem
doporučujibakalářskou práci studentkyTerezy Toboličovék
obhajobě.

otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
1) Jakéspecifikapro komunikaciv projektovém
týmuvyplývajízvyužitímetodikyScrum?
pozorování?
2) Jakázjištěnípro sledovanouoblastpřineslo rea|izované

V Plzni, dne 15. května2012
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Podpis hďdnotitele

Metodicképomámky:
1označter"ýsledekkontrolyplagiátorství,
nížepři odůvodnění
kterýjste zadalladoPortáluzČv aodůvodněte
klasiťrkačního
stupně.
,^Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
' stručnězdůvodněte
nawhovanýklasiťrkační
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět.
stupeň,odůvodnění
o otÁzkya připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě_ dvěaŽtři otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozdějido 1|,,s,2012a na BP do 18.5.2012spolus pracína sekretariát
KPM'
Posudekmusíbýt opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozenání originálu).

