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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 
Autor/ka:  Martin Stehno 
Název práce: Vytvoření tutoriálů pomocí specializovaného SW pro  
   předmět řízení projektů 
Vedoucí práce:    Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 
 
 
Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 
 

1 1- 2 2- 3 4 

1.  Náročnost tématu  x     
2.  Volba vhodné metodiky zpracování    x   
3.  Splnění cílů práce     x  
4.  Odborný přínos autora/rky     x  
         

5.  Logický postup řešení     x  
6.  Využití teoretických znalostí     x  
7.  Návrh modelu řešení     x  
8.  Sběr dat, materiálu pro řešení      x  
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl.     x  
10.  Průběžná citace použité literatury     x  

11.  Formální úprava textu     x  
12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)     x  

         

13.  Celkové hodnocení práce     x  
 
 
 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Bakalářská práce měla za cíl především vytvoření příkladů (tutoriálů) dokumentujících 
využití aplikace MS Project pro řízení projektu. Autor se měl na problematiku dívat 
komplexně a vytvořit hodnotné tutoriály. 
 
V první a druhé kapitole se bakalant zaměřil na vysvětlení základních pojmů z oblasti 
projektového managementu a plánování v rámci projektu. Problematiku zpracoval 
dosti stručně, citoval často jeden zdroj (č. 4).  
  
Následně zpracoval v části 4 dokumentaci projektu, opět dosti stručnou, nicméně 
obsahující základní informace. V páté kapitole jsou pak vypracovány návrhy tutoriálů 
nazvané Práce s úkoly, Práce se zdroji, Analýza kritické cesty, Reporting a sestavy a 
Ostatní souhrnné možnosti. Zde je bohužel znatelný spěch při vypracování bakalářské 
práce a nedostatek pravidelných konzultací. Tutoriály mají formální textové i grafické 
nedostatky, nejsou dotaženy do konce.  
  
Předložená práce nenaplnila očekávání vedoucího bakalářské práce. Forma obrázků je 
špatná, text není přehledný a provázaný. Literatura je spíše podprůměrná. Cíle práce 
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byly naplněny pouze částečně. Důvodem je nedostatečná aktivita ze strany bakalanta, 
konzultovat začal nedlouho před odevzdáním práce. Přesto vytvořil text, který 
obsahuje určitou dávku informací a alespoň směřuje dobrým směrem, proto 
 
 

práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:   dobře 
 
 
 
 
 
V Pardubicích, dne 25.8.2012  Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


