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Hodnotitel - oponent:

fng. Jaroslav Svoboda

Podnik - firma:
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(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílťrpráce
B) Metodick;i postup vypracováni práce
část)
C) Teoreticli zák|aďpráce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavcti)
E) Jazykové zpracovénípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) PŤesnostformulací a práce s odbornym jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zďtraničníliteraturou, uroveř souhrnu v cizím jazyce
a práce s informacemi
J) Celkoqi postup Ťešení
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkovy dojemzpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l

I

2 3 4 N

x nnntr
X TNTtr
n x!!!
X nn!tr
n xnnn
! xnn!
! x!!!

X n!!n

tr xnnn
! xnnn
! xrn!
X n!!!
x nntrtr
n x!trtr
X !D!!

velmi dobŤe

StručnézdrivodněnÍnavrhovanéhok|asiÍikačníhostupně:.
Autorka se zabjvá Ťízením
kvality projektŮ.V teoretickéčástishmujezríkladníinformaceo ffzení
kvality
kvality projektua produktuprojekhr.K tomu správněpoužila procesy uplatřovanépŤiŤízení
je
práce ažna drobnostizpracovánadobfu,ďe ne zcela
z medologieIPMA. Tato částbakalríiské
kvďitně jsou zpracovanéobnízkya grafu.Jsou zbytečněmaléa tímobtížněčitelné.
V praktickí črístistudentkacharaktďzuje firmu otavskéstrojímyvčetnějejich někter.jch
ekonomickfch ukazatel . K těmto ukazatelrimpŤidalavyhodnocujícíkomentríŤ.Je škoda'Že
jednotlivévfsledky autorkanezpraiovala do ávěrečnépŤehledové
tabulky, kde by byl viděn rŮst či
poklesjednotlivjch ukazate|ú.
Zptacověni ňízeď kvality konkétnihoproduktuprojektu ( klimatizačď je,dnotkypro vlakovou
soupravu)je zpracovánov intencíchmožnfchprocesníchkrokri IPMA. Kladem t&o prácejsou i
pro zabezpečeďkvďity v podniku' kterf autorcebakaláŤské
v pffloze uvedenédokumenty používané
práce poskytl základní informaceo iízeníkvality.
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PŤipomínky
k praktickéčásti:
metodologii (IPMA'
V závěru práce bych oěekávalinformaci, zdaťtrmapovživánějakoukonkrétní
prácepŤínosem
PMI, PRINCE2) pro Íizeníprojekt a kontrolukvality, a zdaje bakalaŤská
a možnou
pro
inspirací futo firmu.
Cíle prácebyly splněny,a protobakaláŤkoupráci doporučujik obhajobě.

otrízky a pĚipomínky k bližšímuvysvět|enípŤi obhajobě:3
l. V teoretickéčástiuváďte jako jednu z metodpro zvyšováníkvality tzv. Deming v cyklus (PDCA).
Jak bysterozumnělatomuto jeho cittítu?
''Zlepšetekvďitu a automatickyzrn.fšíte
produktivitu.Budetena trhu rispěšď niŽšícenoua vyšší
kvďitou a současněvytvofítepracovnípŤfleátosti..

2.v práci popisujetetechniku ''brainstorming''.Jenějaká časováprodleva mezi ukončením
brainstormingu a následnym screeninBeffi, tj. v;iběrem nápad ?

V Plzni,dne9.5.2016

Podpis hodnotitele

Metodicképomámky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovan;f
kvalifikačnístupeř.
') stručnězdrivodnětenawhovan;fklasifikačnístupeĎ,odŮvodněnízpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
3)otázkya pŤipomínky
k bliŽšímuvysvětlenípŤiobhajobě- dvěažtŤiotázky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann;f
tisk) nejpozději do 19. 5.201'6
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 26. 5.20|6
spolu s pracína sekretariátKPM.
podpisemmodŤe(prorozeanání
originálu).
Posudekmusíb;ftopatŤen
vlastnoručním

