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Pracoviště vedoucího práce:

Posouzení procesu řízení projektů ve společnosti DUVE ČR s.r.o.
Zdeněk Weisheitel
bakalářská
Fakulta strojní (FS)
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Ing. Petr Žemlička
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Způsob vedení projektů ve firmách se nemalou měrou podílí na jejich úspěšnosti na trhu. Proto je potřeba věnovat
projektovému řízení náležitou pozornost.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
V teoretické části autor podrobně seznámil se všemi základními důležitými pojmy z oblasti řízení projektů. V návrhové části
pak podal přehled o systému řízení projektů ve společnosti DUVE CZ, s.r.o a na základě svých zjištění navrhl některé změny
stávajícího systému.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Autor pracoval velmi aktivně a samostatně, s vedoucím průběžně práci konzultoval.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Autor v práci využil znalostí získaných studiem i samostudiem témat z oblasti projektového řízení.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Seznam použitých zdrojů odpovídá tématu bakalářské práce. Autor použil jak tištěné, tak elektronické zdroje.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Práce přináší velmi dobrý přehled pojmů z oblasti projektového řízení a na konkrétním příkladu analýzy stávající
implementace řízení projektů ve firmě DUVE CZ, s.r.o. pak ukazuje, kam by se dle názoru autora mohla napřít
pozornost vedení s cílem stávající systém zpřehlednit a zkvalitnit.
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky:
1) Ve své práci (str. 47) uvádíte, že by bylo pro zlepšení systému řízení projektů možné využít stávající ERP
systém. Co tomu brání a jak velký zásah by to představovalo?
2) Jak reálně velká je ochota zodpovědných manažerů ke změnám stávajícího stavu?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 20.6.2022

Podpis:
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