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Posudek vedoucího

Metodické postupy řízení portfolia projektů v chemickém podniku

V rešeršní části autor prokázal schopnost pracovat se zdroji k uvedenému tématu, a to jak s 

českou, tak zahraniční literaturou, v řešené problematice se velmi dobře zorientoval a 

zpracoval přehlednou rešeršní práci k problematice řízení projektů, programů a portfolia 

projektů. Při zpracování diplomové práce pracoval student systematicky a samostatně a 

intenzivně spolupracoval s vedoucí práce. Pravidelně konzultoval práci i s podnikem, nicméně 

rozsah spolupráce s podnikem ovlivnila změna priorit (odložení aktualizace směrnice na řízení 

vývojových projektů), koronavirová epidemiologická opatření, ale i nesouhlas podniku se 

zařazením detailních dokumentů ke stávajícím postupům do práce.      Z tohoto důvodu je v 

praktické části  navržená směrnice variantní, nicméně pokrývá problematiku sběru námětů na 

vývojové projekty v rámci portfolia, návrh postupů při řízení projektů tradičně a agilně i 

organizační doporučení. Přípravu a zpracování práce si student rozvrhl rovnoměrně. Práce 

má drobné formální nedostatky. Student splnil zadání a práce po stránce obsahové i formální 

odpovídá požadavkům na diplomovou práci.                                            



Poznámky:

Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,

jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus

70 - 79 bodů = velmi dobře

60 - 69 bodů = velmi dobře minus

50 - 59 bodů = dobře
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