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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury, návaznosti a úplnosti jednotlivých částí je závěrečná práce zpracována vhodně.
Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá porovnáním využití coupage a metráže při výrobě stínící techniky ve
společnosti Hunter Douglas Kadaň. Ve čtvrté kapitole je zpracován návrh na snížení látkových
odpadů v uvedené společnosti. V závěru jsou zrekapitulovány zjištěné informace.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K předkládané práci nemám zásadní připomínky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky jsou popsané v kapitole čtvrté, kde se diplomantka zabývá možnostmi snížení
látkových odpadů při výrobě stínící techniky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Seznam citované literatury je uveden dle zvyklostí. Udává 40 jak tuzemských, tak i zahraničních
pramenů. Citace až na dvě jsou uvedeny v textu.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální zpracování diplomové práce je na přijatelné úrovni, pouze bych upozornila na řadu
pravopisných chyb, kterých by se měla diplomantka vyvarovat. Rovněž úvodní část je zbytečně
podrobná. Práce je doplněna obrázky, tabulkami, grafy a přílohami.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky závěrečné práce jsou využitelné především pro konkrétní společnost – HD Kadaň s.r.o.,
přesto práci doporučuji publikovat.

9. Celkové hodnocení práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
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