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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Certifikace projektového řízení 
Jméno autora: Milan Babka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Tomáš Vaníček 
Pracoviště oponenta práce: Stavební fakulta ČVUT, katedra inženýrské informatiky 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Téma diplomové práce je velmi náročné a aktuální. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Zadání diplomové práce bylo v zásadě splněno, některé části, zvláště ty více formální, by zasluhovaly podrobnější rozbor. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Zvolený postup řešení je možný na je v souladu se zadáním práce. V práci postrádám zdůvodnění volby tohoto způsobu 
řešení (metodiky PRINCE 2) 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Práce je spíše aplikací známých metod na konkrétní případ, odborná úroveň je nevelká, avšak postačující.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Jazyková stránka práce je ucházející, typografická úroveň velmi špatná (nepřehledné číslování kapitol, nepřehledné úrovně 
nadpisů, tabulky rozdělené na dvě stránky…) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Výběr pramenů v pořádku, citace bez formálních chyb. Otázkou je, zda student opravdu všechny uvedené prameny ve své 
práci využil. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Student v principu splnil zadání diplomové práce. V popisných částech metodiky PRINCE2 je uvedeno vše, mnohé informace 
se v práci však mnohokrát opakují (namátkou obrázky 7 a 15). Formální a kvantitavní části použití metodiky jsou uvedeny jen 
velmi stručně a bez jasného autorství (obrázky 17 a 18). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student splnil zadání diplomové práce. Kvantitativní části metodiky PRINCE 2 by zasloužily podrobnější zpracování. 

Typograficky práce nepůsobí dobrým dojmem. Student by měl vysvětlit, jak vznikly grafy na obrázcích 17 a 18 a 

kdo je jejich autorem. Též by měl vysvětlit, jaké důvody ho vedly k volbě metodiky PRINCE 2 mezi mnoha 

metodikami projektového řízení (tím tuto volbu nezpochybňuji, jen by měla být zdůvodněna). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   E - dostatečně. 

 
Datum: 11.9.2016     Podpis: 


