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Petr Netolický vypracoval bakalářskou práci na téma Softwarová podpora
plánování projektů. Cílem práce bylo defmovat dostupné softwarové produkty pro
projektové řízení a provést jejich porovnání. Za pomoci zvoleného produktu provést
ukázku plánování na konkrétním projektu výstavby bytového domu v Lovčicích.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu a čtyř příloh. Tematicky je
rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, se student věnoval
projektovému managementu v obecné rovině a softwarové podpoře řízení projektů. Ve
druhé, praktické části, popsal konkrétní zakázku - bytový dům v Lovčicích a vytvořil
strukturní plán a plán nákladů. V této části chybí rozdělení nákladů kjednotlivým
výsledkům strukturního plánu, který navíc vykazuje nesystematické očíslování
stavebních objektů včetně jejich uspořádání. Dále se student zabýval rozdělením,
základními vlastnostmi a používáním jednotlivých programů - ProjectLibre,
GanttProject, MS Project a EasyProject, ve kterých zobrazil ukázky výstupů pro daný
projekt. V programu MS Project pak vytvořil konkrétní výstupy pro řízení projektu a
to využití nákladů, Ganttův diagram a síťový graf (přílohy 2, 3 a 4). Tyto dokumenty
jsou zpracovány správně a přehledně. V závěrečné části práce pak student stanovil
kritéria pro výběr a provedl porovnání jednotlivých programů (tab. 6.l). Kritéria pro
porovnání se jeví jako povrchní, jsou pomíchané kvantitativní a kvalitativní parametry.
Chybí i další měřítka pro srovnání - např. vizualizace dat, dokumentace projektu,
náklady, zdroje, export a import dat.

Bakalářská práce vykazuje několik nedostatků i po formální stránce - např. špatné
formátování textu, horší grafická úprava, nečitelnost některých obrázků a grafů.
V textu se občas objevují drobné nepřesnosti či méně obratné formulace včetně
pravopisných chyb.

Student přistupoval ke zpracování své práce samostatně a zadané téma zvládl, i
když s výhradami. Práce odpovídá požadavkům zadání.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4


