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Název diplomové práce: Lean management a aplikace jeho principů v podnikové praxi 
 

Cíl práce: Na základě analýzy současného stavu uplatňování metod lean managementu 

ve vybraném výrobním procesu Společnosti XY, s.r.o. identifikovat kritická místa, 

navrhnout opatření k odstranění těchto kritických míst a ekonomicky vyhodnotit 

doporučené změny. 
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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem x    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    

 
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1) Objasněte způsob, jakým jste v tabulce 8 na str. 107 v části Přínosy budoucího stavu 
školení na jednoho pracovníka vyčíslila „snížení fluktuace 10 558 Kč“, „snížení zmetkovitosti 
41 500 Kč“ a „Zrychlení adaptace - zlepšení OEE 10 750 Kč“.  
2) Jaký je aktuální stav aplikace Vámi navržených opatření v podniku Společnost XY, s.r.o.? 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
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Hlavním cílem DP nazvané „Lean management a aplikace jeho principů v podnikové praxi“ bylo na 
základě analýzy současného stavu uplatňování metod lean managementu ve vybraném výrobním 
procesu Společnosti XY, s.r.o. identifikovat kritická místa, navrhnout vhodná opatření pro odstranění 
těchto kritických míst a ekonomicky vyhodnotit doporučené změny. 
 
Předložená práce je obsáhlá (cca 117 Ns včetně příloh), přesto přehledně a logicky uspořádaná. Dělí 
se do tří hlavních kapitol, jež se věnují literární rešerši, aplikaci poznatků při analýze v podniku a 
vlastním návrhům opatření. 
 
Rešeršní část je věnována teoretickým východiskům v oblasti řízení štíhlé výroby a vybraným 
nástrojům. Bylo využito dostatečné množství odborných zdrojů českých a velké množství 
zahraničních, včetně článku z databáze ProQuest. Na použité zdroje je v textu odkazováno. 
 
Získané teoretické poznatky byly následně uplatněny v aplikační části práce, která byla 
zpracována ve Společnosti XY, s.r.o.  Autorka podrobně popsala interní CBS systém pro neustálé 
zlepšování procesů a redukci plýtvání podnikovými zdroji. Při analýze dílčích oblastí CBS 
systému autorka použila analýzu SWOT a na ni navazující konfrontační matici, pomocí níž 
identifikovala klíčové oblasti. Autorka dále realizovala dotazníkové šetření, jehož cílem bylo 
zhodnocení současného stavu neustálého zlepšování procesů v podniku a identifikace nedostatků. 
 
Jak výstupy konfrontační matice, tak výsledky dotazníkového šetření vedly autorku k navržení řady 
opatření zaměřených na řešení kritických oblastí. Jejich podrobné vyhodnocení je 
provedeno z hlediska nákladů a očekávaných přínosů (ukazatel OEE, návratnost vložené 
investice aj.). Lze vyzdvihnout, že některá opatření jsou v podniku aktuálně zaváděna. 

 
Co se týče formální stránky, během konzultací bylo vedoucí DP upozorňováno zejména na stylisticky 
horší formulace vět, některá souvětí by bývalo vhodné rozdělit do samostatných vět. V textu se 
občas vyskytují nesprávně umístěná interpunkční znaménka (čárky), nebo naopak chybí. Text je 
doprovázen relevantními obrázky, schématy i přehlednými tabulkami, které jsou v textu 
odpovídajícím způsobem interpretovány. 
 
Lze konstatovat, že diplomantka splnila zadání diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 


