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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá zefektivněním systému odváděné práce v podniku TON a.s., ve které
vyrábí ohýbaný nábytek. Práce je aktuální a je přímo navázána na praxi. Náročnost zadání práce
po stránce odborné i časové odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
Student analyzoval pracoviště oprav a aktuální systém zavedený ve společnosti. Věnoval se náplni
práce pracovníků, úkolovým listům oprav, kontrole a časové analýze úkolových listů, počtu oprav
židlí v jednotlivých měsících roku 2018. Pro větší názornost bych doporučila doplnit tabulku 2
vhodně zvoleným grafem. Na základě provedených analýz student definoval problémová místa, která
jsou spojena s velkým časovým vytížením při vyplňování a kontrolování úkolových listů.
V kapitole 5.5 student navrhuje k vlastnímu řešení č. 2, které (dle textu) zdůvodňuje v kapitole 6.
K provedenému vícekriteriálnímu rozhodování mám zásadní připomínky. Ve všech případech jsou
hodnoty v tabulkách pouze konstatovány, ani v jednom případě není uveden konkrétní příklad
výpočtu, který by hodnotu prokázal. V tabulce 9 jsou chybně vypočtené střední hodnoty
pro jednotlivá kritéria. U stanovených koeficientů významností jednotlivých kritérií pomocí metody
pořadí nebyl proveden výpočet shody hodnocení. V tabulce 11 jsou chybně provedené výpočty
pro kritérium cena. Výsledky jsou zkreslené. U druhé použité metody (vážené bodovací) nejsou
intervaly, viz tabulka 13, ve 3 případech vytvořeny rovnoměrně (cena, displej, kapacita), v jednom
případě na sebe nenavazují (displej), u paměti není interval vytvořen a není vysvětleno proč, a jak se
bude toto kritérium hodnotit. Daleko zásadnější však je, že pro hmotnost a cenu jsou intervaly
přiřazeny k bodům opačně, než by správně mělo být. Nejvíc bodů tak dostávají parametry, které jsou
nejhorší. Použitá metoda je tímto naprosto znehodnocena. Návratnost v tabulce 23 je opět pouze
konstatována bez podložení výpočtem.

I přes chybné výpočty lze s návrhem studenta na pořízení terminálů souhlasit a je zřejmé, že
pro podnik by toto řešení bylo vhodné.

3. Původnost práce
Bakalářská práce obsahuje 53 stran textu uspořádaného do devíti kapitol, vč. použité literatury,
seznamu obrázků, grafů a tabulek. Práci lze pokládat plně za dílo studenta, celková podobnost práce
s jinými pracemi nebyla shledána.

4. Formální náležitosti práce
K psanému textu bakalářské práce a formálním náležitostem mám řadu výhrad. V textu se nachází
spousta slovních spojení a vět, která jsou významově nesprávná (na str. 11 – v odstavci o kvalitě,
str. 13 – doslovný překlad vícekriteriálního rozhodování, str. 14 atd., atd.) i řada gramatických chyb.
V práci lze rovněž nalézt řadu prohřešků proti typografickým pravidlům – předložky a spojky
na konci řádků, scházející mezery za čísly v nadpisech či interpunkčními znaménky, používání
spojovníků místo pomlček, chybné psaní dolních indexů, nejednotnost úprav textu, viz seznam
obrázků (velká i malá písmena v názvech obrázků) apod. Seznam použité literatury obsahuje
poměrně velký počet zdrojů (31), ale v některých případech nejsou citovány správně (např. zdroj 17)
nebo je chybně uveden autor publikace (např. zdroj 28, 29).



5. Dotazy na studenta
1. Mohl byste vysvětlit, co znamená oprava dopravníkem?
2. Jak si vysvětlujete to, že v červenci a prosinci (tabulka 2) bylo daleko méně opravovaných
    produktů vzhledem k celkově vyrobeným produktům?
3. Provedl jste kontrolní měření časových údajů, které Vám byly slovně předány, viz strana 26?
4. Jak jste stanovil čas 8 minut pro kontrolu, viz kapitola 5.4?

6. Celkové zhodnocení práce
Na základě výše uvedeného hodnotím práci stupněm nedostatečně s tím, že by student měl dostat
možnost vyjádření u státnicové komise.

nevyhovělCelkové hodnocení:

Ostrava, 23.05.2019 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.


