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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Cílem práce bylo 1. analyzovat stav řízení projektů ve firmě pracující v automobilovém průmyslu, 2. 
studovat možnosti zlepšení motivace využitím agilních metod řízení a 3. navrhnout soubor prorůstových opatření. Spojení 
motivace a konkrétních organizačních opatření je samo o sobě složité a adekvátní řešení vyžaduje dobrou připravenost. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Vložte komentář. Z hlediska formálního byl cíl naplněn, bohužel v průběhu empirické fáze se nepodařilo zajistit dostatečný 
počet respondentů a získaná data jsou proto málo spolehlivá. Informace z dotazování jsou navíc jednoduché. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Vložte komentář. Práce je výsledkem samostatné práce studenta. V začátku práce student nepřesně formuloval řešení 
úkolu, ale to se po konzultacích změnilo. Řešení naplňuje více představy autora než vedoucího práce, ale to určitě není 
špatně. Přesto lze mít některé výhrady. Práci posuzuji jako ukázku, jak je možné postupovat při zajišťování poznání pro 
potřeby konkrétního řízení. Oceňuji především snahu jít, pokud to bylo jen trochu možné, více do hloubky při statistickém 
zpracování dat. V teoretické části se autor zabývá agilními metodami řízení včetně toho, jaký mohou mít motivační účinek. 
V empirické části je směřování práce určeno základními hypotézami. Jejich formulace je však poněkud těžkopádná a člověku, 
který se dostává k práci poprvé, mohou být nesrozumitelné. Např. SWOT analýza je použita především pro posouzení 
potenciálu společnosti, a tento potenciál je jednou stranou v hypotéze, které sledují relace ve vztahu k metodám řízení. 
SWOT analýza proto zde neplní klasickou úlohu manažerského nástroje, ale je pomůckou pro strukturaci určitého výše 
uvedeného problému. Použité dotazníky jsou ve vztahu k tématu jednoduché a hodí se spíše pro osnovu hloubkového 
rozhovoru. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Logická je struktura práce a rozpracování základních témat. Problematické je spojení motivace a agilních 
forem, které je spíše uvedeno (co lze asi považovat za zdroj motivací v agilních formách řízení), než důkladně rozpracováno. 
To se potom projevuje v příliš jednoduchém způsobu zjišťování, jestli podporuje toto motivaci či ne. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. K tomuto nemám příliš připomínek. Tak jak jsou určité problémy (jednoduchost, málo rozpracovaná 
propojení), tak grafické pojetí práce nepřispívá k překonání poněkud nesoustředěného výkonu. Pokud v rovině obsahové by 
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bylo vše v pořádku, neměl bych výhrady ani k formální úpravě.  

 

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. 
Vložte komentář. Z hlediska naplnění nároků na citace je práce v pořádku. Vzhledem k náročnosti tématu z důvodu spojení 
manažerského a technického problému (agilní formy řízení) s psychologickou problematikou bylo vhodné se orientovat i 
s ohledem na odborné zaměření studenta na psychologickou literaturu. 
 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Celkově dobře vystavěná diplomová práce. Téma je zajímavé a vcelku nové. Zajímavé především vnášení 
psychologické problematiky do programátorské práce. Více soustředění na IT a organizační problematiku než 
psychologickou. Málo informací v empirickém šetření. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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