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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 
Autor/ka:  Jiří Bláhovec 

 
Název práce: Moderní nástroje řízení realizace projektů EU 
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. 
slova 

 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: 

 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na oblast, která v posledních letech zažívá 

velký rozmach, a to především ve spojitosti s přerozdělováním finančních prostředků 
z fondů EU. Projektový management však hraje důležitou roli i v řízení firem, kde se 
stále více prosazuje právě projektové řízení a s ním spojené metody a nástroje. Cílem 

práce bylo vybrat SW nástroje projektového managementu a ty porovnat s ohledem 
na metody projektového managementu a specifika projektů financovaných právě 

z fondů EU. Ty jsou vždy velmi svázány pravidly, termíny, monitorováním a na to 
musí být připraven i zvolený SW nástroj. Autor měl také vytvořit fiktivní projekt 
čerpání prostředků z fondů a přímo na něm ověřit některé funkce. 

Práce je rozdělena do čtyř číslovaných kapitol, které korespondují se zadáním práce. 
Stěžejní jsou kapitoly 3 a 4 kde se autor zaměřuje právě na některé metody 

projektového řízení a na analýzu SW nástrojů.  
 
Významnou součástí práce bylo vypracování návrhu projektu, který je přiložen na CD 

a na kterém autor testoval funkce, metody a potřebné postupy. Text tak není jen 
teoretickým cvičením, ale má i reálný rozměr. 
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Autor bakalářské práce při její tvorbě pracoval svědomitě a pravidelně konzultoval. Až 

na drobné nedostatky je text formálně i obsahově zdařilý. Cíle práce se podařilo splnit 
a proto  

 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 

 

Hodnocení práce známkou:  výborně minus 
 

 
 
 

 
V Pardubicích, dne 22.5.2015  Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


