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POSUDEK VEDOUCÍHO 
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. 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT, Fakulta stavební 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Velmi aktuální téma spojené se zaváděním metodiky projektového řízení. 
 
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. 
Práce splňuje zadání diplomové práce. 
 
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. 
Student pracoval samostatně a při zpracování diplomové práce byl velmi aktivní. Prostudoval další materiály nad rámec 
studovaných předmětů. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je vysoká. Student se podrobně seznámil s metodikou PRINCE2, která je nejvíce využívána v zahraničí a nyní 
je stéle častěji používána i ve firmách v České republice. Obsah metodiky zvládl a vhodně ji využil ve své práci. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se občas objevují překlepy případně opakování slov ve větě. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student si sám opatřil všechny potřebné materiály ke zpracování práce. Následně je prostudoval a vhodně využil. Relevantní 
publikace jsou zejména ty, které popisují metodiku PRINCE2. 
 
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. 
Hlavní výsledky práce lze použít pro zavedení metodiky do popsané firmy. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Podrobně zpracovaný projekt, který bude mít velký přínos pro firmu. 
 
Dotaz: 
Nakolik bude metodika PRINCE2 přizpůsobena firmě? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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