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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zhodnocení procesu řízení projektu SRP 
Jméno autora: Kateřina Baťková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště oponenta práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k dostupnosti odborných zdrojů obecně i zdrojů aplikace metodiky PRINCE2 ve veř. správě téma považuji 
za průměrně náročné. 

 

Splnění zadání nesplněno 
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 nepovažuji za splněné, jelikož zpracování teoretické a zejména pak praktické části má velmi významné nedostatky. 
 

Zvolený postup řešení nesprávný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Praktická část neobsahuje (např. z odborných zdrojů převzaté) nejen poznatky/formy metodické aplikace metodiky 
PRINCE2 obecně, ale i bližší zkušenosti z uplatnění PRINCE2 ve veřejné správě (šířeji uplatněné na úřadech veřejné správy 
nebo např. ve formě Metodiky přípravy veřejných strategií schválené vládou dne 28. ledna 2019). Praktická část se věnuje 
z pohledu odborného zkoumání aplikace PRINCE2 poměrně neužitečnému obecné popisu projektu SRP bez dalších závěrů 
nebo vlastních komentářů autorky, odkazuje se na provedené rozhovory s projektovými manažery, ale vlastní 
strukturované záznamy o rozhovorech a dále pak i vhodně strukturované závěry a doporučení autorky zcela chybí. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborné zdroje jsou poměrně nedostatečně využity. Hlubší úroveň poznání o metodice PRINCE2 se bohužel v práci nijak 
neprojevila. Mnohé kapitoly popisu PRINCE2 jsou velmi povrchní a lze z nich odvodit poměrně slabou znalost řízení 
projektů podle PRINCE2. Některé podkapitoly jsou řešeny velmi minimalisticky, a to ještě z odbornými chybami. Zdá se, že 
autorka ani nevnímá (každopádně nezmiňuje) možnou vazbu a synergii při využití PRINCE2 v symbióze s prvky/technikami 
dalších standardů IPMA a PMI/PMBoK. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce nemá kompaktní formu. Mnoho podkapitol se zdá být nedostatečně zpracovaných. Obecně lze nabýt dojmu, že si 
autorka špatně rozvrhla čas na celkové zpracování práce a výstup byl zpracování v časové tísni (např. podkapitola 2.1.3 
na straně 18). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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 
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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. 
Z pohledu oponenta musím poznamenat, že měl být autorkou lépe zvolen výběr odborné literatury pro hlubší pochopení 
metodiky PRINCE2. Knihovna ČVUT má k zapůjčení celý metodický materiál (standard) PRINCE2 v rozsahu několika set 
stran a v originální anglické verzi, který by umožnil autorce plné poznání klíčových procesů přípravy i řízení projektu podle 
PRINCE2 včetně mnoha osobních poznatků a zkušeností autorů metodiky, které by bývaly byly využitelné v praktické části 
této bakalářské práce. Současně nevím, proč se v kapitole 4 nevyskytují žádné odkazy do odborných zdrojů. Pokud jsem 
snad některý z nich přehlédl, pak je frekvence odkazování velmi minimalistická. Odkazováno na zdroje by ovšem mělo být i 
v kapitole č. 5. 

 

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. 
Jak už jsem poznamenal výše, domnívám se, že si autorka špatně rozvrhla čas na celkové zpracování práce a výstup byl 
zpracování v časové tísni. Odborné závěry práce jsou mimoto naprosto nedostatečné. 

 
 
 

 

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. 
 
Otázky: 

1) Proč a z jakých příčin je vhodné metodiku PRINCE2 propojovat s ostatními standardy (IPMA a PMI/PMBoK) 
např. z pohledu řízení týmů i z pohledu využívání dílčích technik plánování projektu? 

2) Jaké závěrečné poznatky a komentáře je autorka schopna nabídnout k identifikaci úskalí nebo dobré praxe 
realizace projektů ve státní správě řízených metodikou PRINCE2? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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