
Hodnocení diplomové práce - oponent 
 

Autor hodnocení:  Ing. Jiří Patermann 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Vladimíra Schindlerová 
Oponenti:   Ing. Jiří  Patermann 
Téma: Efektivní řízení projektů 
Verze ZP:   1 
Student:   Bc. Jan Pajer 
 

1. Problematika práce(Vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a návaznost 
na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové.) 
Vybrané téma diplomové práce bylo navrženo samotnou společností jako oblast, která je 
ideální pro spolupráci s diplomantem, a to z následujících důvodů: 1) Zpracování 
problematiky vyžaduje delší časový rámec a vysokou angažovanost pozorovatele. 2) Dále 
je nutný nestranný pohled nezatížený provozní rutinou. 3) Neméně důležitý je akademický 
rozhled, který nabízí originální a kontraintuitivní přístupy. Očekávání společnosti byla 
v bodech 1 a 2 naplněna zcela, v bodě 3 nikoliv. Téma této kvalifikační práce lze považovat 
za náročné, jelikož představuje mezioborový průsečík psychologie, vědeckého a 
projektového řízení. 

 

2. Dosažené výsledky (Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové 
řešení, experimentální práce, dílčí závěry, …), jejich přínos a možnost praktického využití.) 
Práce přináší na základě analýzy současného stavu aplikovatelné návrhy, které 
racionalizují práci zlepšovatelských týmů zaměřených na redukci času seřízení: délka 
projektu je zkrácena z devíti na pět týdnů, což je vynikající výsledek. Diplomant se však 
dopustil nesprávné interpretace tohoto zlepšení: zkrácení délky projektu o 55 % místo 
o 45 %. Rovněž postrádám větší provázanost zjištěných nedostatků a navrhovaných 
opatření, např. v případě metody 5krát proč a opatření v podobě double týmu. Některá 
zjištění nejsou popsána vůbec, např.hodinová úspora na jednoho pracovníka v průběhu 
jednoho projektu. Jak k tomu diplomant dospěl, se bohužel nedozvíme. 
 

3. Původnost práce (Proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma zpracování, 
jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta.) 

Práci lze považovat za původní, ačkoliv v analytické a návrhové části očekávám od 
absolventa oboru průmyslové inženýrství větší kreativitu, která se projevuje zejména 
v absentujícím schématickém znázornění současného a budoucího stavu. V seznamu 
použité literatury postrádám jakýkoliv odkaz na zdroj, který se racionalizací řízení 
projektů zabývá, nemluvě o zdrojích zahraničních. V teoretické rovině (narozdíl od roviny 
praktické) nenabízí práce pro společnost žádné obohacení. 

 

4. Formální náležitosti práce(Formální náležitosti práce (chyby a opomenutí, jejich závažnost, 
přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, …), jak práce odpovídá normalizačním, popř. 
provozním a bezpečnostním předpisům.) 

Diplomant psal věcným a čtivým jazykem bez stylistických a gramatických chyb. Rovněž 
citace jsou bez nedostatků.  

 



 

5. Dotazy na studenta(Konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce 
(nezbytný bod posudku). 
Na str. 27 diplomant uvádí, že důvodem pro snižování seřizovacích časů je zvýšení 
produktivity strojů. Toto tvrzení je bezesporu pravdivé, nikoliv však úplné. Jaký je tedy 
další motiv pro redukci seřizovacích časů a jak souvisí s konkurenceschopností 
společnosti? 

 

6. Celkové zhodnocení práce(Celkové zhodnocení práce, zda svědčí o inženýrských schopnostech 
studenta a ukazuje na stupeň znalostí studenta v příslušné problematice (zda práci doporučuje k 
obhajobě). Navzdory rozkolísané kvalitě některých částí práce diplomant postupoval 
metodicky správně a dospěl k návrhům řešení, která dávají smysl, jsou v souladu s cílem 
práce a v praxi aplikovatelná. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
stupněm velmi dobře. 
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