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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Studentka se ve své diplomové práci věnuje projektu zaměřenému na úpravu vybraného modulu 

systému SAP. V diplomové práci se prolínají teoretické a praktické části, které spolu bohužel ale 

z části nekorespondují. Některá teoretická východiska nejsou aplikována v praxi v rámci uvedeného 

podniku. Při zpracování teorie vychází studentka z dostatečného množství zdrojů, i když dílčí části 

jsou často pouze z jednoho zdroje. 

Praktická část obsahuje dílčí nepřesnosti (např. v logickém rámci nebo při implementaci metody 

SWOT analýzy). Naopak v celku dobře je zpracována analýza rizik uvedeného projektu. Největší 

slabinu práce představuje nedostatečná provázanost dílčích částí práce a příliš obecné závěry bez 

konkrétních doporučení. Studentka se zaměřuje z hlediska hodnocení projektu detailně na technickou 

specifikaci navrhovaného modulu, ale není uvedeno zhodnocení průběhu realizace projektu. 
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Metodické poznámky: 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

 

  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studentky Terezy Balgové 

k obhajobě před státní komisí. 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Popište, jakým způsobem byly stanoveny jednotlivé faktory v rámci SWOT analýzy. Jak se závěry 

SWOT analýzy promítají do analýzy rizik uvedeného projektu? 

2. Zhodnoťte průběh realizace projektu z hlediska dílčích částí projektového managementu. Jaká jsou 

Vaše doporučení pro firmu při řízení projektů podobného typu?             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 24. 5. 2021     Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


