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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitrich oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formy a stvlu práce:
Formálníúprava práce (text, tabulkv, qrafu) x
SWlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací x

Slovní hodnocení a připomínky k dipIomové práci v rozsahu minimálně deseti řádků uved'te, prosím,
na druhou stranu posudku.
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Slovní hodnocení diplomové práce:

Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem z pohledu praktického

přístupu firem k jejich vnitřním i vnějším procesům a Íízení. Z mého manažerského

pohledu oceňuji především metody, které student porovnávaI a závěry ke kterým posléze

dospěl. Je velmi přínosné porovnat situaci projekÍového Ťízení napÍíč společnostmi

zrůzných oboru. Jako rozšíření by bylo zajímavé porovnat klíčové otázky pouze v rámci

firem zabývajících se stejným oborem činnosti a získané ýsledky korelovat mezi sebou.

oceňuji snahu studenta získat široké množství informačních zdrojů v oblasti teoreticlých

informací. Student jako zdroj e využíval zahtaniční servery zabývající se daným tématem.

Nicméně postrádám více odborné literatury od zahraníč,ních autoru vydané v posledních

dvou letech.

Práci Ize po formální i obsahové stránce považovat za ýbornou a jako takovou ji
doporučit k obhajobě.
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