
TEcHNlcKÁ UNlVERZITA V LlBERcl
ilil{'t')1'l,i:lť}i{{]ii'l 1'ltť1]1l.'1 ,

Krisýna Kostelencová

Podpora ICT v projektovém řízení

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Ing. Jana Penčíková

MEDIKonzult Plus s.r.o.

jednatelka, konzultantka pro personální činnosti, lektorka

jana@pencik.cz

PosUDEK oPoNENTA BAKALÁŘsKÉ PRÁCE

Jméno studenta:

Název baka!ářské práce:

Jméno vedoucího baka!ářské práce:

Jméno oponenta bakalářské práce:

oponent: _ název firmy:

- pracovní zařazení:
- kontakt:

II. Hodnocení strukturY a obsahu
Přehlednost a loqická stavba (struktura

diplomanta zpracovat získané
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů
Formulování vlastních názorů di

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

otázky k obhajobě baka!ářské práce:

1) Uvádrte, že jedním z důvodů časového skluzu projeKu byla zhoršená komunikace ze strany několika
št g! Jaké projektové či komunikační opatření byste navrhla pro budoucí podobný projekt?

2) V části 3.2a 4.7'2 zmiňujete pozitiva využití ICT pro komunikaci uvnitř společnosti. vÍ]žete popsat
i negativa a rizika tohoto ýpu komunikace mezi kolegy?

Práci doporučuji - ň€d€PeĚji* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Baka!ářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:
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Autorka si zvolila velmi aktuálnítéma, přičemž aktuálnost bakalářské práce je dána nejen dnes
již takřka nezbytným využitím ICT v jakémkoliv podnikánr, ale i časým využitím projektového
řizení napříč všemi obory.
Cílem bakalářské práce je návrh metrik vyhodnocení projektu popsaného v praktické části
a zhodnocení využití ICT v tomto projektu. Na základě níže uvedeného mohu konstatovat, že
cíle bakalářské práce byly splněny.
Po stránce metodické je práce velmi dobrá. Struktura práce je přehledná a logická. Práce není
zatžena překlepy či gramatickými chybami. Působí dojmem propracovanosti a 1e zře1mé, že jí
autorka věnovala dostatek času.
V teoretické části práce se autorka zabyvá vymezením základních pojmů projektového řízení
a využití sociálních sítí v komunikaci. )e zřejmé, že autorka disponuje nejen teoretickými, ale
i praktickými znalostmi dané problematiky. Zejména v části ýkající se popisu sociálních sítí
v komunikacije znát její praktická zkušenost s jejich využitím směrem kzákazníkovi. Formuluje
vlastní názory, např. v části 3.2 na straně 29.
V praktické části se autorka zabyvá fiktivním projektem společnosti ProjektyABC s.r.o. Součástí
praktické částí je krátký popis navržených metrik vyhodnocení projektu a jejich konkrétní
ukázka v přílohové části práce. Vyhodnocení navržených metrik je provedeno v závěrečné části
práce' Autorka také dokumentuje a hodnotí využití ICT v projektu. Jak návrh metrik tak
zhodnocení využití ICT považuji za využitelné i v jiných podobných projektech.
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