POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Projektový plán podnikové akce
Magdalena Mudrochová
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení manažerských studií
Ing. Libor Cupal
MÚVS, Oddělení manažerských studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání vypracování projektového plánu patří mezi standardní tematické oblasti.

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.
Považuji za splněné. Pochopitelně je v rámci celé dokumentace plánovací fáze projektu vypracována jen klíčová část, které
je přiměřeně zasazena do kontextu ostatních částí dokumentace. Přesto právě v popisu tohoto kontextu v rámci projektu
bych doporučil ještě další zlepšení.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Vhodný a strukturovaný postup řešení.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Autorka předkládá přehlednou teoretickou část, která je vhodně propojena s celou praktickou částí. Vlastní příprava a
zdokumentování plánu jsou využitelné pro praxi. Přesto bych doporučil v rámci tohoto odborného textu komparovat
zvolený postup sestavení hierarchické struktury činností také některým z alternativních postupů sestavení, tedy řazení
jednotlivých postupových kroků.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální a jazyková úroveň práce je 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.
Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. Autorka využila pro dané téma dostatečné množství zdrojů,
přesto by bylo možné zařadit i další zdroje, pokud by došlo na komparaci také s jinými metodickými přístupy.

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.
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Autorka se v bakalářské práci zabývala projektovým managementem, přičemž největší pozornost věnovala
projektové fázi s důrazem na plánování projektu. V teoretické části popsala základní pojmy projektového
managementu a jeho stěžejní techniky využívané při plánování projektu. Praktická část se pak týká konkrétního
projektu a vytváření jeho plánu. Hlavním cílem práce tedy bylo vytvořit plán tohoto projektu, se zaměřením
na časové plánování aktivit.
Otázky k obhajobě:
1) Zmiňujete v anotaci, že jste používala stěžejní metody využívané při plánování projektu. Nazýváme
skutečně tyto technické postupy zpracování jednotlivých částí plánování a kontroly projektu jako metody
nebo se jedná spíše o techniky používané napříč celým projektovým řízením a případně i v rámci
jednotlivých standardizovaných metod projektového řízení?
2) Je postup sestavení hierarchické struktury prací významně odlišný v případě standardu PRINCE2 nebo
v čem se liší, na co se primárně zaměřuje?
3) Jaké další kroky lze s tímto zpracovaným plánem učinit pro sestavení rozpočtu projektu.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 1.6.2018

Podpis:
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