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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo zmapovat přínos zavedení agilních principů do metod projektového řízení v rámci vybrané společnosti. To 
vyžadovalo seznámit se se standardními metodikami řízení projektů a k tomu nastudovat agilní principy a způsob jejich 
aplikace do řízení projektů. 

 
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. 
Zadání bylo splněno, přestože se nepodařilo měřitelně vyhodnotit dopady změn po zavedení agilního přístupu do 
projektového řízení. K měřitelnému vyhodnocení by bylo třeba delší časové období, v rámci kterého by se dopady změn 
reálně projevily. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje popis standardních metodik pro řízení projektů a také 
popisuje odlišnosti agilního přístupu při vedení projektů. Praktická část se pak věnuje aplikaci teoretických poznatků do 
kontextu dané organizace, zabývá se konkrétními aktivitami implementace agilního přístupu a popisuje i reálné problémy s 
tím spojené. 

 
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. 
Teoretická část práce vychází zejména z prostudované dostupné literatury o projektovém řízení. V této části je detailně 
popsán přístup k řízení projektů dle standardů PMI, agilní přístup, a jsou zde uvedeny i jejich rozdíly. Pozitivní je, že se 
práce věnuje i managementu změn, který je nezbytnou součástí zavádění všech zásadnějších změn v organizacích. 
Praktická část popisuje realitu zavádění agilních principů do projektového řízení v rámci vybrané společnosti, a to na 
ukázce konkrétního projektu. V práci jsou popsána úskalí související se zaváděním těchto změn. Lze ocenit aktivní přístup 
autora, který se sám zapojil do realizace těchto změn. Ze závěru práce je patrné, že na vyhodnocení dopadu změn nebyl 
dostatek času. Výsledky dotazníku nejsou spolehlivě vypovídající, neboť počet respondentů byl omezen (z důvodu 
služebných cest a dovolených). 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána srozumitelným jazykem a i přes přítomnost několika překlepů neztrácí na srozumitelnosti. Formální výhrady 
k práci se týkají zejména nesouladu v číslování obrázků. Samotný rozsah práce je dostatečný. 
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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. 
Použitá literatura je adekvátní danému tématu 

 
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). 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Teoretická část obsahuje popis nejběžnějších metod řízení projektů. V této části mi chybí popis výhod a 
nedostatků jednotlivých metod. Práce samotná je zaměřena zejména na praktickou implementaci agilního 
přístupu do metod řízení projektu ve vybrané organizaci. Oceňuji především aktivitu a komunikační schopnosti, 
které autor projevil při zavádění změn ve firmě. 
  
K obhajobě kladu otázku: Pro jaké projekty je výhodné použít agilní přístup řízení a pro jaké projekty standardní 
přístup řízení projektů? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 31.8.2018     Podpis: 


