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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zhodnocení 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 
Vedoucí práce: Petr Fanta 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce spočívající ve zhodnocení procesu řízení konkrétního projektu lze považovat za standardní průměrně náročné 
téma. 
 

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. 

Studentka v žádném případě zadání BP nesplnila. Práce je odbytá a praktická část v podstatě zcela chybí. V závěru pouze 
studentka uvádí, že její osobní hypotézy byly potvrzeny, nicméně nejsou nikde pregnantně definovány a už vůbec k nim 
neexistují zjištění a analýzy, na základě kterých by tyto „hypotézy“ mohly být vyhodnoceny. Obsahově je práce zcela 
prázdná. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce F - nedostatečně 
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. 
Studentka má práci zadanou již od roku 2019. Za tuto dobu si vzpomínám na jednu jedinou konzultaci, která proběhla 
v počátku naší „spolupráce“ a byla spíše informativní. Poté studentka prakticky nekomunikovala. Na mé emailové dotazy 
studentka buď neodpovídala vůbec, nebo s několikaměsíčním zpožděním odpověděla, že má práci rozpracovanou, nicméně 
nikdy nebyla schopna poslat ani pár stran souvislejšího textu. Tuto bakalářskou práci vidím poprvé až v době psaní posudku 
a nechci s ní byt nikterak spojován.    

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jak již jsem uvedl, je práce obsahově zcela prázdná. V teoretické části jsou obecně popsány některé aspekty projektového 
řízení, přičemž velmi často jsou informace pouze obecné bez hlubšího rozboru a vysvětlení. Často jsou uvedené informace 
zavádějící či odborně zcela špatně. U spousty kapitol z teoretické části ani není jasné, proč vlastně v bakalářské práci jsou. 
Například není zřejmé, proč studentka popisuje studie příležitosti, SWOT analýzu, životní cyklus projektu apod. Pod názvem 
kapitoly je jen lakonická věta: „Logický rámec“.  
Obsahově asi nejdelší částí práce je výtah z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a přepis projektové žádosti projektu SRP, které 
však představují nulový vklad studentky. 
Praktická část práce pak v podstatě neexistuje, takže z hlediska odborné úrovně není co hodnotit.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Ani po formální stránce není práce způsobilá k obhajobě. V práci se objevují stylistické a gramatické chyby, překlepy, 
nedokončené věty, chybějící celé odstavce apod. Některá schémata jsou zcela rozmazaná a těžce čitelná.  
Rozsahem je práce na hranici přijatelnosti, nicméně chybějící analytická číst neodpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
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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 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. 
Rozsah využitých zdrojů je na minimální úrovni akceptovatelné pro BP. Kromě literárních zdrojů uvádí studentka v seznamu 
ještě tzv. Citované zdroje, nicméně jsem si v textu odkazu na tyto zdroje nevšiml. Velkou část práce pak tvoří přepis OP VVV, 
který ani není ve zdrojích uveden.  
 

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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Hodnocenou BOP vidím při psaní posudku poprvé, což by v případě vedoucího být nemělo. Studentka dlouhodobě 
nekomunikovala a práci psala evidentně na poslední chvíli, aby alespoň něco odevzdala. Tomu odpovídá i kvalita a 
obsah práce. Zatímco teoretická část je na hranici přijatelnosti, analytická část zcela chybí. Přínos studentky 
v práci je naprosto nulový. Práce nesplňuje ani minimální nároky kladené na bakalářskou práci. Z tohoto důvodu 
práci nedoporučuji k obhajobě.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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