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1. Dosažené výsledky
Cílem diplomové práce bylo implementovat metodu SMED s prvky TPM ve společnosti Senior
Flexonics Czech s.r.o. a tím zkrátit čas, který byl potřebný k výměně přípravků na vybraných
zařízeních. V úvodu diplomové práce je uvedena literární rešerše zadané problematiky. Teoretické
poznatky studentka implementovala do praxe.  Stěžejní část diplomové práce je věnována analýze
současného stavu, identifikaci problémových míst a návrhu řešení. Studentka podrobně popsala
výrobní postup zadaného výrobku a provedla snímkování vybraného pracoviště. Následně provedla
analýzu uvedených časů a zkrátila dobu přestavby u daných zařízení. V závěru práce byla provedena
finanční rozvaha potřebných úprav a jejich návratnost, která se pohybuje v řádu měsíců. Výsledky
diplomové práce jsou pro společnost přínosné a mohou být aplikovatelné na další zařízení.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá zkracováním časů při změnách přípravků na výrobních zařízeních
ve společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o. Cílem práce je navržení nových časových postupů
pro výměnu přípravků u dvou zařízení. Zadání práce odpovídá po stránce odborné i časové
požadavkům kladeným na tento typ závěrečné práce. Práce má přímou návaznost na praxi a její téma
je aktuální.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka přistupovala k řešení práce zodpovědně a naprosto samostatně, konzultací využívala pouze
k ujasnění formálních náležitostí. Podobnost s jinou prací je pouze 4 %, především v oblasti, kde tuto
shodu lze předpokládat. Diplomovou práce lze jednoznačně považovat za autorské dílo studentky.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je logicky a přehledně řazena do kapitol, vhodně doplněna obrázky, tabulkami
a grafy. V práci se vyskytují drobné typografické nepřesnosti (např. u grafu 13 chybí jednotky)
a gramatické chyby (vyplívá str. 47), které však nesnižují vlastní obsah práce.

5. Dotazy na studenta
1. Jakým způsobem byly prováděny snímky času?
2. Ze snímků vyplývá, že podstatný podíl ztrátových časů tvoří chůze, můžete definovat příklady
a vysvětlit jejich příčinu.
3. Doporučujete v rámci přestavby využít vice manipulanta. Tato pozice by byla zcela nová? Počítáte
případně i s těmito náklady?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splnila zadáním stanovený cíl, je patrné, že studentka se v problematice orientuje,
prokázala výbornou úroveň svých znalostí a osvojení technického způsobu myšlení a schopnost
tvůrčí práce. Diplomovou práci na základě výše uvedeného doporučuji k obhajobě.
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