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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Tématem závěrečné práce je analýza rizik v podmínkách průmyslového podniku.
Konkrétně se jedná o společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. Práce si klade za cíl
nejen provést pomocí vybraných metod analýzu rizik, ale také formulovat návrhy a doporučení
zmírňující či eliminující.
Práci tvoří šest kapitol včetně úvodu a závěru. Struktura práce odpovídá záměru diplomové práce.
Jednotlivé části na sebe logicky navazují. Úvod práce stručně seznamuje s tématem. Teoretická
východiska jsou rozpracována ve druhé kapitole, kde diplomantka úvodem seznamuje se základními
pojmy a klasifikacemi týkající se rizika a managementu rizik. Kapitola se rovněž zabývá metodami,
které jsou následně aplikovány v praktické části práce. Jedná se o Ishikawův diagram, FMEA  a
Paretovou analýzu. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou podniku. Kromě základních
ekonomických údajů o vybraném podniku, přináší kapitola i popis vlastního výrobního procesu, který
je předmětem zájmu studentky. Jelikož stanovený rozsah diplomové práce neumožňuje komplexní
posouzení rizika celého výrobního podniku, zvolila si studentka po domluvě s vedoucím práce jedno
z technologických zařízení. Volba padla na pánovou pec LF, kterou diplomantka blíže popisuje. V
následující čtvrté kapitole, kterou můžeme považovat za těžiště diplomové práce, aplikuje vybrané
metody na zvolené technologické zařízení. Nejprve však seznamuje čtenáře s přístupem vybrané
společnosti k analýze rizik. Analýza rizik provedená v rámci čtvrté kapitoly je východiskem pro
návrhy a opatření, které mají vést ke snížení, resp. eliminaci rizik. Poslední šestá kapitola je
závěrečným shrnutím celé práce.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomantka provedla analýzu rizika ve vybraném průmyslovém podniku a navrhla opatření vedoucí
ke snížení nejzávažnějších rizik. Lze proto konstatovat, že úkol, který byl diplomantce vytýčen v
zadání práce, byl beze zbytku splněn.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Aplikace vybraných metod analýzy rizik je provedena v souladu s jejich metodikami. Zjištění jsou
relevantní a jsou kvalifikovaným východiskem pro formulaci opatření majících rizika snížit či je
zcela eliminovat.

Je škoda, že se diplomantce nepodařilo udržet kvalitu zpracování tématu i v kapitole páté, která
přináší návrhy a opatření. Kapitola sice přináší návrhy mající snížit zjištěná rizika, avšak uvedené
návrhy jsou zpracovány povrchně bez hlubších analýz a argumentací. Je zcela zřejmé, že kapitola
byla zpracována v určité časové tísni. Uvedené návrhy lze proto chápat jako východisko pro další
práci.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka pracovala samostatně a byla v pravidelném kontaktu s vedoucím práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. Myšlenky jsou jasně formulovány, text je srozumitelný.
V textu se vyskytly drobné nedostatky v pravopisu a stylizaci, není však snížena celková úroveň
práce. Jsou citovány relevantní zdroje. Text vhodně doplňují názorné obrázky a tabulky, které zvyšují
vypovídací schopnost práce.



6. Jaký je způsob využití práce?
Závěry realizované analýzy rizika jsou využitelné ze strany provozního managementu vybrané
společnosti. Uvedené návrhy lze rovněž využít, avšak pouze jako východisko další diskuse.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autorka projevila schopnost samostatné práce a uplatnila teoretické
znalosti v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

výborněCelkové hodnocení:
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