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Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 1 1- 2 2- 3 4 
1.  Náročnost tématu x      
2.  Volba vhodné metodiky zpracování  x     
3.  Splnění cílů práce x      
4.  Odborný přínos autora/rky  x     
         

5.  Logický postup řešení x      
6.  Využití teoretických znalostí  x     
7.  Návrh modelu řešení  x     
8.  Sběr a předzpracování dat pro řešení   x     
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl. x      
10.  Průběžná citace použité literatury x      

11.  Formální úprava textu x      
12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)   x    

         

13.  Celkové hodnocení práce  x     
 
 
 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Práce se zabývá mapováním, řízením a optimalizací znalostí v konkrétní firmě. Jedná 
se velkou korporaci, na žádost vedení firmy však nemohou být uvedeny její 
identifikační údaje. 
Cílem práce bylo charakterizovat znalosti a jejich řízení, zmapovat řízení znalostí ve 
firmě, navrhnout optimalizaci z oblasti řízení konkrétní součásti firmy ( v oddělení 
firmy). 
 
Problematikou znalostí, jejích mapováním a základními pojmy se zabývá kapitola 1 
předložené práce. Ve druhé kapitole je definování řízení znalostí optimalizace 
procesního řízení a vybrané přístupy použitelné pro optimalizaci procesů. Kapitola třetí 
charakterizuje řízení znalostí ve zvolené firmě. Konkrétní návrhy optimalizace procesů 
řízení znalostí s využitím Lean Manufacturing na oddělení Product engineeringu  je 
navržen v kapitole 4.  
Dle názoru oponenta cíle práce byly naplněny. Struktura práce je jasná, text odpovídá 
úrovni závěrečné práce a potvrzuje, že se studentka dostatečně seznámila se 
zkoumanou problematikou. Rozsah práce je dostatečný.  
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Diplomantka práci sice zpracovávala delší dobu, nicméně výsledek je kvalitní text 
v němž využila své praktické zkušenosti z firmy, v níž pracuje a jejíž fungování a 
problémy dobře zná. Při zpracování diplomové práce konzultovala a aktivně 
spolupracovala s vedoucím práce. 
Připomínky mám pouze k některým obrázkům ( k jejich grafické úrovni ) - graf 4 nebo 
obr. 11. 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:        Výborně minus 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
Shrňte pozitiva, přínosy Vámi navrženého řešení pro oddělení  Product engineeringu. 
 
 
 
V Pardubicích, dne 24. 5. 2011   Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


