
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Oponenti: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Téma: Zefektivnění systému kontroly odváděné práce
Verze ZP: 1
Student: Filip Stránský

1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce zahrnuje teoretickou i praktickou část. Úvod je věnován rešerši literární zdrojů
s výběrem témat potřebných pro vlastní řešení práce. Analýza současného stavu popisu výroby
provedena v praktické části není dostatečná, chybí informace o celkovém počtu oprav, podrobnější
popis oprav apod. Student identifikoval určitá rizikové a problémová místa a stanovil cíle, které se
týkaly především zjednodušení práce mistra a snížení finančních i časových nákladů. V návrhu řešení
byla doporučena metodou vícekriteriálního hodnocení koupě terminálů, které by měly společnosti
ušetřit určité náklady. I přes nepřesné výpočty návratnosti lze návrh studenta považovat za přínosný
pro podnik.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá zefektivněním systému kontroly odváděné práce pro společnost TON a.s.
Náročnost zadání práce po stránce odborné i časové odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou
práci. Téma je aktuální, vychází z požadavků praxe.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student vyžadoval vyšší míru vedení, pracoval pouze na zadaných úkolech. V průběhu práce byl
opakovaně upozorňován na nedostatky, které i přesto v práci zůstaly do finální odevzdané podoby.
Podobnost s jinou prací nebyla shledána, práci lze považovat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
V bakalářské práci se vyskytuje řada gramatických chyb i nevhodných slovních obratů (např. str. 42).
Práce je zpracována s určitou mírou nepřesností a logických návazností (např. chybí příklady výpočtů
u vícekriteriálního hodnocení). Nedostatky jsou také v seznamu zkratek a použité literatury. Některé
obrázky mají špatnou čitelnost (např. obr. 8, tabulka 1). Student by se měl umět při psaní závěrečné
práce vyjadřovat spisovně a technicky správně.

5. Dotazy na studenta
1. Můžete vysvětlit obrázek 6 Schéma toku dílů?
2. v tabulce 2 uvádíte celkem opraveno, celkem vyrobeno, můžete tento nesoulad vysvětlit.
3. Můžete vysvětlit hlavní práci mistra a PI?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce částečně splnila zadáním stanovený cíl. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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