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POSUDEK  VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 
Autor/ka:  Vlastimil Pařízek 
Název práce: Příručka uživatele MS Project pro projektové řízení 
 
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 řešení x      
8.  Sběr dat, materiálu pro řešení  x 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 práce je zaměřena na oblast projektového řízení. Jejím hlavním cílem bylo 
navrhnout a vytvořit elektronickou pomůcku pro výuku práce s MS Project-em. Autor 
tak měl nejen popsat a vysvětlit potřebnou teorii, ale i vypracovat konkrétní příklady a 
ukázky.   
Předložená práce je rozdělena do čtyř kapitol. První shrnuje a vysvětluje základní 
pojmy. Druhá popisuje jednotlivé kroky tvorby a realizace projektu včetně vybraných 
metod. Následně jsou ve třetí kapitole stručně shrnuty SW nástroje pro podporu 
projektového řízení a v poslední kapitole jsou popsány kroky tvorby projektu 
v programu MS Project. 
Nedílnou součástí práce jsou ale i přiložené soubory na CD obsahující ukázkové 
příklady vypracované v programu MS Project a především elektronická pomůcka 
vypracovaná po dohodě s vedoucím práce ve formě ppt prezentace s odkazy na videa. 
Tuto část hodnotím velmi pozitivně a domnívám se, že je dobře použitelná i pro výuku 
projektového managementu.  
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Při zpracování byl bakalant pečlivý a dostavoval se na konzultace. Práce je stylisticky i 
formálně v pořádku a obsahově odpovídá zadání. Bylo také využito dostatečné 
množství odborné literatury, která je v textu citována. 
  
 
 
Cíle práce byly dosaženy. 
 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:        Výborně  
 
 
 
 
V Pardubicích, dne 30.6.2015  Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 
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