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Hodnotitel - oponent:
Podnik - firma:

doc. Ing. Jiří Vacek' Ph.D.
FEK ZČU

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovríní cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
část)
C) Teoretický zék|adpráce (rešeršní
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni z4racovénípráce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhrnu v cízim jazyce
J) Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos ptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkoý dojem zpráce
Navrhuj i klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Témapráce je zajimavé,jde o řešeníkonkrétnéhoproblémuoptimalizace procesůvýrobní dílny. Autor
se při jejím zpracováníseznámil s postupy a nástroji procesní ana|ýzy,provedl ana|ýzusoučasného
pruběžnédoby
stavu a navrhl opatřenívedoucí k jeho zlepšení,jehož výsledkem je zL<rácení
praktický přínos.
práce
cí|
amápro
dílnu
splnila stanovený
zpracování zakazky. V totmto směru
Hodnotu práce sniŽuje velké množstvípřeklepů,gramatických i styůlistických chyb' několik chyb na
jednéstránce nenívýjimkou. Např. věta ''Navigace těmito kroky je vždy nazaěátkllkďŽdéfáze,, nastr.
''sníŽit
28 mi nedávážádný smysl. Termínyjako ''dělníci nevědínormu'', ''aby vraceli normy'' (tab.16)'
technologickénormy'' (str. 68) nejsou příliš šťastněvoleny.
Rovnice mají byt číslovanyv kulatých závorkách na pravémokraji.
Seznam použitýchzkratek neníúplný.
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otátz|<ya připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě:3
1. V popisu procesu definice problému(str. 26) uvádíte,že 'lako vhodný přístup k výběru projektu byl
zvolen hlas zékazníka'',jehoŽ sběr všakje až6. krokem procesu. Vysvětlete vámi navrŽené
sekvencováníprocesů.
2. V podkapitole 4.1.8 - Identifikace rizik projektu identifikujete 5 základníchizIk, ale zabýváte se
ošetřenímjediného zruch s tím, že ostatníjsou přijata a budou dále monitoroviína.Jak při tomto
přístupu zvládnete např. obtížnéa zdlouhavé získáni dat, kterése po ošetřeníviámi identifikovaného
nejqýznamnějšíhorizikaposune na první místov hierarchiíizík?
3. Jaký je význam sloupce ''Nevyužitý potenciál pracovníka''v tab. 13, 14 a jak byly ziskány
v tabulkách uvedenéhodnoty. V tabulkách by měly byt uvedeny jednotky měření (zřejmě minuty),
neníjasnýpřechododtab.13,|4 kobr.30-zčeho jeodvozenanapř. celkovádodacílhtlta420(min.)'
kdyŽnaprvní pohled např. součetěasůpraco'rmíchkrokův tabulkách je většínežtato hodnota?
4. Co se stane se zásobou zastara|ýchkotoučů,která je stále dostatečná(str. 73)?
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Metodické poznámky:
')Kliknutím na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
2)Sffučnězdůvodnětenavrhovaný klasifikačnístupeň, odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 - l0 vět'
3)oá7ky a připomÍnky k bližšímuvysvětlení při obhajobě _ dvě ažtři otávky.
Posudek na DP/ BP odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustrannýtisk) nejpozději do 12.1. 2015
spolu s pracina sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (prorozezrÉni originálu).

