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1. Problematika práce
Výborné zmapování nových, zatím nevyužívaných technologií. Vlastní iniciativa a komunikace s
potenciálními dodavateli a následné zhodnocení nejvhodnějšího a také nejekonomičtějšího řešení.
Pozitivně hodnotím rychlost řešení a propojení s konkrétním projektem. Díky této práci se výrazně
zkrátila odhadovaná doba realizace projektu automatizace zásobování výroby.

2. Dosažené výsledky
Na základě práce studenta bude zahájena spolupráce s firmou, která byla doporučena jako
nejvhodnější. V rámci dalšího projektu student ve spolupráci s dodavatel dohodl rozšíření vozíků na
větší kapacitu a nosnost. Toto zlepšení se již realizuje.

3. Původnost práce
Student v teoretické části citoval všechny použité zdroje. Interní dokumenty, normy a cenové nabídky
byly firmou poskytnuty ke zpracování. Během zpracování praktické části student pravidelně ve firmě
konzultoval možná řešení, práce je tedy původní a splňuje požadavky firmy.

4. Formální náležitosti práce
Z grafického hlediska je práce v pořádku, všechny zdroje jsou citovány. Fotografie z výrobního
prostředí firmy a další interní materiály citovány nejsou z důvodu utajení jména společnosti. V
textové části bylo několik gramatických chyb, které ovšem nijak nezhoršily kvalitu celkového
výstupu.

5. Dotazy na studenta
1. Pokud by firma C byla ochotna řešení nabídnout za stejnou cenu jako firma B, které řešení byste
zvolil?

2. Je možné flexibilně reagovat na výkyvy poptávky a přípané změny layoutu?

6. Celkové zhodnocení práce
Student podrobně rozpracoval tři varianty řešení, během tvobry práce aktivně oslovoval dodavatele a
prokázal vlastní iniciativu i během pravidelných meetingů. Splnil požadavek firmy zmapovat novou
oblast, díky které bychom mohli automatizovat zásobování materiálu do postupně jedné výrobní
oblasti, v budoucnu do celé výroby. Práce je napsána přehledně, jednoznačně a odborně.
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