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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení projektu ve firmě Noen 
Jméno autora: Ing. Karel Horák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu 
Oponent práce: Ing. Jiří Vonka 
Pracoviště oponenta práce: Noen a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor si zvolil za cíl představení návrhu na zlepšení či změnu systému projektového řízení v konkrétní společnosti, a sice 
společnosti Noen a.s. Zlepšení projektového řízení v této společnosti, která se zabývá rozsáhlými a časově velice náročnými 
projekty, často v řádu let, je dosti náročný úkol. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Autor v diplomové práci vystihl velice dobře problém v projektovém řízení společnosti Noen a.s., obecně vypsal spoustu 
návrhů na zlepšení, ale bohužel již nenavrhl na základě jakých konkrétních postupů problém prakticky řešit. 
 

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

V diplomové práci mi scházejí konkrétní postupy řešení a přímé využití popsaných postupů z teoretické části. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Dle teoretické časti je vidět, že má autor dobrý odborný přehled nad problematikou, kterou v diplomové práci řeší, avšak 
praktické využití a zúročení znalostí se dostatečně neodráží v praktické části práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Grafické zpracování i úprava jsou na velmi dobré úrovni, avšak často se objevuje nepřehledné rozdělení určitých podkapitol 
a chybí jejich číslování, dále chybí úvody a nadpisy některých odrážek. 

V diplomové práci je používán pojem „rypadlo“, přitom dle normy a názvosloví pojmů je správně pojem „rýpadlo“. 

Zkratky PET a SWOT nejsou uvedeny v seznamu použitých zkratek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Několikrát nekorespondují odkazy u použitých obrázků v textu diplomové práce se seznamem použité literatury, zobrazeny 
chybné odkazy. V celé teoretické části zřejmě chybí odkazy vůči použité literatuře, je na zvážení, jestli se celá teoretická část 
dá napsat pouze se zmíněním šesti odkazů (z toho pouze jednoho v textu a ostatních pěti u obrázků), i když seznam použité 
literatury je velice obsáhlý, celkem 31 položek. 
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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 zručnost i apod. 
Viz odstavec III. 

 
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. 
 

Otázky k obhajobě 

1. V kapitole 3.5 Popis projektu je uvedena informace, ze které se usuzuje, že diplomová práce popisuje 
konkrétní projekt společnosti Noen a.s. a to kolesové rýpadlo o výkonnosti 5600 m3/h. Viz citace 
odstavce: „Projekt bude popisován od chvíle, kdy byla při obchodních jednáních naznačena základní 
struktura stroje až po ukončení záručního provozu stroje. Bude zmíněna i pozdější poprojektová fáze, 
kterou…“; „Bude nezbytně nutné zmínit způsob práce a komunikace se zákazníkem, jehož přání se mohou i 
po podpisu kontraktu během jeho plnění výrazně měnit. Důležitým aspektem pro úspěšné zakončení 
projektu je také správná organizace subdodavatelů zařízení (dodávky od spolupracujících firem mohou 
tvořit až třetinu z ceny stroje), jejichž efektivní řízení a úkolování…“ 
Otázka je, jakým konkrétním způsobem a kde je v diplomové práci tento projekt popsán, tzn. konkrétní 
příklady základní struktury stroje, konkrétní obchodní jednání, konkrétní způsob práce a komunikace se 
zákazníkem, konkrétní organizace subdodavatelů zařízení a jejich efektivní řízení a úkolování, atp. 
právě s návazností na zmíněný projekt kolesového rýpadla o výkonnosti 5600m3/h? 
 

2. V kapitole 3.7. Etapy projektu je Obr. 19 zobrazující základní schéma fází a etap projektu. Otázka zní, jaký 
je význam uvedení tří identických bloků oddělených červenou čarou v porealizační fázi, jakým 
způsobem jeden navazuje na předchozí dle schématu? 
 

3. Jaké jsou konkrétní problémy zmíněné na konci odstavce kapitoly 3.8., které se nesou celým 
projektem? (Jedná se o kapitolu Nedostatky realizovaných projektů) 

 

4. V závěru je zmíněno, že nedostatky realizovaných projektů z kapitoly 3.8. byly podle analogických znaků 
seskupeny do jednotlivých skupin a pro tyto skupiny byla navržena efektivní změna projektového řízení. 
Kde a jakým způsobem je v práci toto seskupení vysvětleno a definováno tak, aby bylo možné najít 
vhodné navrhované řešení ke každému z nedostatků? 
 

5. Jaké postupy, metody a metodiky popsané v teoretické části byly použity a implementovány do 
navrhovaného zlepšení popsaného v praktické části v kapitole 4? 

 

6. Jakým konkrétním způsobem autor práce navrhuje zlepšení slabé kontroly dodržování termínů zmíněné 
v kapitole 3.8.2 Plánování? 
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Komentáře k obsahu práce  

1. Obecně není jednoznačně definováno, kde končí teoretická část diplomové práce a kde začíná praktická 

část s odkazem na popis v abstraktu a obsah práce. 

2. Na Obr.1 chybí bližší vysvětlení diagramu obrázku. 

3. Kap. 2.2. má název s odkazem na fáze projektu. V textu této kapitoly není však fáze již zmíněna, ale 

objevuje se pojem etapa projektu. Není jasné, jestli autor považuje fázi a etapu za stejný pojem a to i 

s návazností na Obr.2, kde jsou zmíněné pojmy PŘEDPROJEKTOVÁ, PROJEKTOVÁ A POPROJEKTOVÁ bez 

podmětu. Dále se na Obr.2 objevuje stoupající a klesající červená čára bez bližšího vysvětlení. 

4. Kap. 2.2. je rozdělena na 5 podkapitol. Chybí vysvětlení proč je to rozděleno právě takto, když to zřejmě 

navazuje na Obr.2, kde se předpokládá rozdělení pouze na tři část (předpokládaje dle názvu kapitoly, že se 

jedná o fáze), dle rozdělení obrázku by totiž kapitola 2.2.1 Plánování měla být součástí kapitoly 2.2.2. 

Předprojektová fáze. 

5. V kapitole 2.2.1 Plánování by mohlo býti jednoznačněji určeno, co znamenají jednotlivé pojmy za 

odrážkami. 

6. V kapitole 2.2.2. Předprojektová fáze, podkapitola Studie příležitosti se objevuje zmínka o shodě s PEST 

analýzou. Chybí však bližší vysvětlení co samotná PEST analýza znamená a obsahuje, pokud už s ním má 

čtenář posuzovat nějaké shody.  

7. V kapitole 2.2.2. Předprojektová fáze, podkapitola Studie proveditelnosti jsou zmíněné určité analýzy, 

které bohužel nejsou dále využity. 

8. Kapitola 2.2.2. Předprojektová fáze, podkapitola Hodnotící zpráva by mohla být lépe popsána a vysvětlena 

s ohledem na vliv a ovlivnění předprojektové fáze. 

9. Kapitola 2.2.3. Projektová fáze obsahuje podkapitoly, ke kterým chybí úvod a jednoznačné vysvětlení 

právě takovéhoto rozdělení. 

10. Pro kapitolu 2.2.4. Ukončení chybí zařazení s ohledem na ráz celé nadřazené kapitoly a Obr.2. Jen se 

můžeme domnívat, že se nejspíše jedná o ukončení Projektové fáze z kapitoly 2.2.3. 

11. Kapitola 2.3.1. Měkké dovednosti – Soft skills obsahuje Obr.3, ke kterému opět chybí jednoznačné 

přiřazení vyplývající z textu kapitoly, seznámení s ním a vysvětlení. V diagramu Obr.3 jsou zmíněny pojmy, 

které ale nekorespondují s  dalším textem kapitoly, respektive jeho jednotlivými nadpisy podkapitol. Je 

vlastně nejednoznačné jestli tyto podkapitoly obrázek vysvětlují a popisují či nikoli. 

12. V kapitole 2.3.1. Měkké dovednosti – Soft skills a její podkapitole Umění pracovat v týmu je popsáno jak 

sestavovat tým včetně popisu lidských zdrojů týmu. Tuto část by bylo vhodné zařadit až do kapitoly 2.5 

Způsoby řízení projektu s podkapitolou Lidské zdroje, kde vlastně takovéto rozdělení úplně chybí. 

13. Podkapitolu Asertivita (kap. 2.3.1) patří do komunikačních vlastností, takže by bylo vhodné ji zařadit přímo 

do odpovídající podkapitoly – Schopnost komunikace stejné (kap. 2.3.1). 

14. Kapitola 2.3.2. Tvrdé dovednosti – Hard skills je oproti kapitole 2.3.1. Měkké dovednosti – Soft skills 

zpracována velice stroze. Mohly by být minimálně nastíněny základní dovednosti, které by měli techničtí 

manažeři mít a ovládat. Alespoň nějaký výčet ekonomických a finančních znalostí s ohledem na 

technickou stránku projektu. 
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15. Pro kapitolu 2.4 Časové plánování projektů není vůbec žádný úvodní popis, definice nebo vysvětlení 

čtenáři, proč je tato kapitola vůbec v teoretické části uvedena a jsou pouze přímo uvedeny jednotlivé 

podkapitoly, kterým právě chybí bližší uvedení a důvod jejich zmínky. 

16. Výše zmíněné podkapitoly kapitoly 2.4 Časové plánování projektů jsou zřejmě metodami časového 

plánování. Všem těmto podkapitolám vesměs chybí jakýkoli vysvětlující příklad, který by čtenáři přiblížil 

jejich použití, důvody a podněty proč použít právě danou metodu, možnosti kombinace jednotlivých 

metod v projektu, pokud je zmíněno, že konkrétní metoda není plně vyhovující. V případě podkapitol 

popisujících diagramy (PDM, ADM) by bylo vhodné ukázat formou obrázku nějaký příklad diagramu, jinak 

nemá čtenář ani šanci princip s krátkého popisu pochopit. 

17. Podkapitola Řízení rizik v kapitole 2.5. Způsoby řízení projektů obsahuje Obr. 8, který zobrazuje základní 

schéma řízení rizik v projektu. Bohužel toto schéma nemá jedinou návaznost a zmínku v textu kapitoly, 

schéma není nijak vysvětleno. 

18. Podkapitola Řízení nákupu v kapitole 2.5. Způsoby řízení projektů obsahuje Obr. 9, který zobrazuje 

znázornění základních faktorů ovlivňujících nákupní rozhodování. Ani toto znázornění nemá odpovídající 

návaznost a zmínku na text kapitoly, znázornění není nijak vysvětlováno, i když by to bylo vhodné a pro 

text této podkapitoly přínosné. 

19. V kapitole 2.6. Standardizace projektového řízení jsou zmíněné některé metodiky zahrnuté ve 

standardizovaných normách popsané v jednotlivých podkapitolách. Ve vysvětlení jednotlivých podkapitol 

metodik chybí návaznost a zahrnutí metod zmíněných v předešlých kapitolách, aby byl lépe vysvětlen 

rozsah a význam těchto norem s ohledem na představu, jak tyto jednotlivé metody používají 

k předpokládanému udělení certifikace. 

20. V kapitole 3 Projektové řízení ve společnosti Noen a.s. je úvodní odstavec popisující obecné problémy a 

chyby v projektovém řízení, avšak úvod do takto důležité kapitoly vůbec nekoresponduje s jejím nadpisem 

a není zde vůbec vysvětlen pravý účel kapitoly a její následný obsah. Chybí tedy úvod k problematice 

projektového řízení přímo ve společnosti Noen a.s., cíle a body, které by tato kapitola měla splnit. 

21. V podkapitole 3.5. Popis projektu kapitoly 3 Projektové řízení ve společnosti Noen a.s. se náhle objevuje 

bez jakéhokoli uvedení, návaznosti a vysvětlení popis přímo konkrétního projektu skutečně zpracovaného 

v projekci Noen a.s. Tento konkrétní projekt však opět dále nekoresponduje a nenavazují na něj 

následující podkapitoly, které se opět zabývají pouze obecnými definicemi s ohledem na projektové řízení 

v Noen a.s. I podkapitoly předcházející podkapitole 3.5. se zabývají pouze obecnými definicemi pojmů 

nikoli konkrétním projektem. Tato podkapitola čtenáři vůbec nedává smysl v kontextu celé kapitoly. 

22. Kapitola 3.8 Nedostatky realizovaných projektů víceméně velice dobře vystihuje současné problémy 

v činnosti nad jednotlivými projekty ve společnosti Noen a.s včetně výpisu všech nedostatků a jejich 

celkem podrobné popsání. Avšak od následující kapitoly 4 Návrhy zlepšení bych očekával vyjádření se 

přímo k těmto vyspecifikovaným nedostatkům s návrhem řešení každého z nich. Kapitola 4 je ale dělena 

do úplně jiných podkapitol, které neodpovídají danému výpisu nedostatků, tudíž se čtenář ztrácí a není 

schopen správně dohledat konkrétní návrh řešení nedostatků.  
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23. Kapitola 4 Návrhy na zlepšení si dle předpokladu bere za úkol vyřešení jednotlivých nedostatků a 

popsaných chyb. Bohužel mi zde často chybí konkrétní řešení problému za použití vědomostí s teoretické 

části, přiřazení konkrétních metod a postupů k jednotlivým nedostatkům. Bohužel tím pádem autor často 

zůstává pouze u návrhů a myšlenek místo předložení konkrétního řešení problému. 

 

 

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 17.9.2016     Podpis:  Vonka Jiří 




