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1. Dosažené výsledky
Práce byla zaměřena na analyzování výrobního systému společnosti dle různých aspektů. Vlastní
řešení nalezených problémů nebylo zamýšleným požadavkem práce.

Diplomant analyzoval všechny výrobní provozy, zmapoval jejich současný layout a vytvořil aktuální
výkresy. Dále posoudil způsob uspořádání strojů na jednotlivých provozech. U každého stroje
analyzoval vstupy a výstupy, na výrobě jakého produktu se podílí, jakou má obsluhovost a směnnost.
Poté analyzoval výrobní portfolio. Celkem se v závodu vyrábí 9 druhů výrobků. Pro všechny výrobky
vytvořil diagramy výrobního postupu. U každého produktu analyzoval objemy výroby v letech 2016
– 2018, porovnal objemy a tržby všech výrobků a pomocí ABC analýzy určil stěžejní produkt
LANEXu. Následně vytvořil postupová schémata produktů, která odhalila zbytečné pohyby
rozpracované výroby mezi provozy. Analyzoval jednotlivé sklady a způsoby manipulace. Dále
vyhodnotil štíhlost podniku podle metody Jána Košturiaka. Následně diplomant identifikoval klíčové
problémy a naznačil možnosti jejich řešení.

Dle vyjádření technického ředitele budou výstupy diplomové práce společností využity, z čehož
jednoznačně vyplývá, že diplomová práce má praktický přínos pro praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce byla zadaná ve spolupráci se zástupci společnosti LANEX a.s. Požadavkem vedení
bylo provést komplexní analýzu výrobního systému společnosti, identifikovat problémy a navrhnout
oblasti, kterým by společnost měla do budoucna věnovat svou pozornost. Z uvedeného vyplývá jak
aktuálnost, tak i přímá návaznost práce na praxi. Vzhledem k poměrně širokému záběru lze práci,
zejména po stránce časové, hodnotit jako velmi náročnou.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení práce byl příkladný. Student pracoval naprosto samostatně, konzultací
s vedoucí práce využíval pouze k ujasnění postupů v rámci zpracování diplomové práce.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce obsahuje 63 stran textu rozděleného do pěti na sebe navazujících kapitol a seznam
použité literatury (27), seznam obrázků (30), grafů (7) a tabulek (10). Diplomová práce obsahuje
některá fiktivní data, která jsou použita k vysvětlení, jak se s daty pracovalo. Skutečná data a další
společností utajované informace jsou uvedeny v technické zprávě zpracované diplomantem, která má
rozsah 67 stran, a kromě obrázků, grafů a tabulek obsahuje i 11 zpracovaných příloh. K formálním
náležitostem práce nemám zásadní připomínky. Drobné typografické prohřešky nemají vliv na obsah
a výsledky předložené práce.

5. Dotazy na studenta
1. Hodnotil jste jednotlivé produkty i s ohledem na náročnost či nákladovost jejich výroby?
    K jakým závěrům jste došel?
2. Jak dle Vašeho názoru hodnotíte stávající složení výrobního portfolia, případně navrhoval
    byste nějaké změny?



6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je zpracovaná se znalostí dané problematiky a svědčí o inženýrských
znalostech a schopnostech diplomanta. Diplomant splnil zadáním stanovený cíl. Na základě výše
uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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