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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Použití vybraných nástrojů filosofie Kaizen 
Jméno autora: Kudinova Jana 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Josef Košťálek 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, fakulta strojní, obor Řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené zadání je adekvátní bakalářské práce. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce náležitě splnila své zadání. Jejím výstupem jsou i četná konkrétní opatření, která se jeví jako 
vysoce užitečná pro podnik, ve kterém byla práce zadána. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 Celá práce je psaná přehledně a srozumitelně. Čtenáři je jasné co řeší, jakými metodami a jaké jsou dosažené výsledky, 
návrhy změn jsou konfrontovány s původním stavem a tím je velmi dobře patrná přidaná hodnota, kterou tato práce přináší. 
Teoretická část je kvalitní rešerší obsahující řadu zdrojů a vytváří tak slušnou základnu pro řešení praktické části, ve které 
studentka prokázala schopnost zjistit si potřebná data a pracovat s nimi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka prokázala schopnost: práce s daty, tvůrčího analytického myšlení nad konkrétním problémem, schopnost 
srozumitelně artikulovat dosažené výsledky. Ve své práci se jí podařilo objevit možné úspory času i námahy pracovníků. 
Zvláště analýza zátěže pracovníků pomocí dekompozice jednotlivých pohybů se mi jeví jako velmi zdařilá (přílohy 3 a 6). 
Časové úspory se podařilo vyčíslit v Kč.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je v pořádku, nenalezl jsem v ní jazykové chyby, z formálního hlediska bych zvážil, zda každý nadpis na str. 20 
označovat novou hlavní kapitolou (3 kapitoly na jediné straně 20). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje 17 zdrojů, což je na BP dostatečné. Nenašel jsem pochybení v pravidlech citací.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce se jeví jako velice přínosná pro podnik, ve kterém vznikala. Obsahuje analýzu situace a řadu užitečných návrhů a 
doporučení. 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Studentka ve své práci prokázala schopnost detailně se seznámit s reálnou situací v konkrétním podniku, sehnat si 
data i provést vlastní pozorování a analýzy. Na těchto základech postavila vlastní řešení situace za účelem 
dosažení úspor. Přičemž si počínala prakticky a problémy řešila komplexně a vše dokázala srozumitelnou formou 
popsat a vizualizovat, proto dávám celkové hodnocení A – výborně. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky: 

1. Vysvětlete termín Ergonomie a jeho souvislost s Vaší prací. 
2. Ve své práci uvádíte, že i když se zavedou všechna Vámi navrhovaná opatření, stále zde bude existovat 

velký prostor pro další zlepšování. Jaké vidíte v podniku největší překážky v zavádění nových změn a 
zlepšení?  

 
 
Datum: 23.5.2017     Podpis: 

 


