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Téma diplomové práce si zvolil diplomant a vychází z postupů a potřeb průmyslové praxe. 

V teoretické části práce diplomant charakterizuje základní principy a způsoby řízení výrobních 

systémů ve spojení s logistickými procesy. Dále se diplomant zabývá hodnocením kvality a 

efektivity procesu v systémech řízení výroby.  

V praktické části diplomant stručně popisuje výrobní tok a operace výroby hliníkových odlitků. 

Podrobněji se věnuje vadám odlitků a jejich klasifikaci a jejíž základě navrhuje a vytváří nový 

systém pro záznam o vadách, který je východiskem pro hodnocení kvality a efektivnosti 

popisovaného výrobního procesu. Hodnocení je doplněno identifikací nejvíce problematických 

druhů odlitků a druhů vad. V závěru je provedena algoritmizace koeficientů celkové efektivity 

vztažená na podmínky řešeného výrobního procesu a je proveden výpočet celkové efektivity 

výrobního procesu.  

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti získané 

během studia v rámci oborových předmětů a znalosti získané studiem literatury zabývající se danou 

problematikou a praktické zkušenosti diplomanta do návrhu systému pro automatické hodnocení 

kvality a efektivity výrobního procesu. Rovněž lze kladně ocenit řešení prakticky orientované 

problematiky a spolupráci diplomanta s vedoucím práce.  

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce a vypracoval koncepčně 

vyváženou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah každé z kapitol práce je 

přiměřený jejich obsahu.  

Dotazy k obhajobě na diplomant 

 V rámci obhajoby vysvětlete pojmy ze strany 17 ve vztahu k tématu práce: produktivita, 

efektivita a rentabilita.  

 Vysvětlete, jak jsou do výpočtu celkové efektivity zařízení zahrnuty odlitky, které se v průběhu 

výroby opravují.  

 Jaký je podíl lidského faktoru při hodnocení kvality hodnoceného procesu a jak lze jej 

minimalizovat?  

Celkové zhodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech a předložil 

úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení zadání práce a 

potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky orientovaných problémů. Z těchto 

důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním 

stupněm   

„velmi dobře“. 
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