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Peter Mlynár vypracoval bakalářskou práci na téma Softwarová podpora plánování
projektů. Cílem práce bylo popsat, defmovat a porovnat jednotlivé aplikace podle
zvolených kritérií a za pomoci vybraných produktů provést ukázky plánování na
konkrétním projektu výstavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby
v Brně - Černovicích.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu a čtyř pečlivě vypracovaných
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, nejprve popsal projekt výstavby
Zdravotnické záchranné služby v Brně, na němž demonstroval vlastnosti a možnosti
jednotlivých programů. Následující kapitoly představují postupně vybrané softwary
vhodné pro řízení projektů - a to MS Project, Projekt Libre a Clarizen, kde jsou
popsány jejich specifikace, uživatelské rozhraní a zhodnocení daného produktu.
výstupy z jednotlivých aplikací tvoří výřezy a ukázky, které vhodně doplňují popisy
funkcí programu v textu. Hlavní výstupy pak tvoří Ganttovy diagramy (příloha Č. 1, 2
a 3), které představují časové plánování jak celého průběhu projektu výstavby dané
zakázky, tak realizační část ve větší podrobnosti. Závěr práce tvoří závěrečné shrnutí
a porovnání zvolených softwarů (tab. Č. 3). Všechny uvedené dokumenty jsou
zpracoyany správně, jasně a přehledně a mají velkou vypovídací schopnost..

Student prokázal výborné znalosti v dané oblasti projektového řízení. K zadaným
úkolům přistupoval samostatně, iniciativně a svědomitě. Bakalářská práce je velmi
přehledná, jednotlivé části na sebe logicky navazují, je vhodně doplněna řadou
obrázků 'a tabulek. Práce odpovídá požadavkům zadání v plném rozsahu a výborné
kvalitě. Vyzdvih1abych také úspěšnou účast studenta v oborovém kole SVOČ.

Bakalářsk u práci doporučuji k obhajobě.
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