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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hospodaření s nářadím a nástroji ve společnosti ZVVZ GROUP, a.s. 
Jméno autora: Jan Marvan 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Patrik Budský (Ing.) 
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání předložené bakalářské práce hodnotím jako průměrně náročné, protože po studentovi vyžaduje 
porozumění podkladů získaných z podniku a jeho postupů.  

 

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. 

Student se striktně držel zadání a splnil jeho veškeré body. 

 

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

Ke zvolenému postupu mám určité výhrady. Teoretická část by podle mého názoru měla zahrnovat popis 
metod a způsobů, které budou uplatněny v rámci návrhové části. Podrobněji bych také definoval cíl práce. 

 

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. 
Navržená značení má logický základ. Oponent práce ale není odborníkem na tvorbu značení a kódů, proto se 
mu odborná stránka práce těžce hodnotí. Tuto problematiku nepopisuje ani teoretická část předložené 
bakalářské práce, takže navržené řešení nelze ani konfrontovat s popsanými teoretickými postupy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je bez zjevných stylistických a gramatických nedostatků, které by bránily porozumění textu. Práce ale 
obsahuje typografické nedostatky. Zejména samohlásky na koncích řádků a kombinace odsazení a mezer mezi 
odstavci. 
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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. 
Za hlavní nedostatek výběru zdrojů považuji chybějící publikace zabývající se návrhem značení a stavbou kódů. 
V teoretické části není vůbec tvorba značení a stavba kódů řešena, i když je to hlavní cíl návrhové části. Výběr 
dostupné literatury v teoretické části poté nekoresponduje s předmětem řešení v návrhové části. To činí 
teoretickou část ne zcela relevantní pro část návrhovou. V tomto případě bych se tak striktně nedržel zadání 
a spíše upřednostnil kohezi v rámci jednotlivých částí práce. 
Citační odkaz obrázku na straně 29 by také měl být podle mého názoru řešen číselným odkazem na seznam 
zdrojů. 
V práci jsem nespatřil zásadní provinění proti citační etice a autorskému zákonu. 

 

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. 
Bez dalších komentářů. 

 
 

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. 
 

Za hlavní nedostatek předložené bakalářské práce považuji, že teoretická část není zcela relevantní pro část 
návrhovou. Jinak práce splnila zadání a navržené značení vychází z logických předpokladů. Proto předloženou 
závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C – dobře až B – velmi dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Kdybyste práci dnes vypracovával znovu, co byste udělal jinak a proč? 

2. Jaké odborné publikace se zabývají stavbou kódu a návrhem značení? 

3. Dokážete odhadnout náklady, které by si v podniku vyžádala implementace Vašeho řešení? 

4. Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že podnik implementuje Vámi navržené řešení? 
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