
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Oponenti: Ing. Petr Jalůvka
Téma: Simulace řízení zásob
Verze ZP: 1
Student: Jana Krkošková

1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce řešila problematiku optimalizace výrobního procesu. V teoretické části byly získány
poznatky z oblasti logistiky, řízení výroby a metodiky JIT a TOC. Studentka ověřila průchodnost
výrobního procesu pomocí dynamické simulace v software Witness. Bylo nitné sestavit daný model
a prověřit zadané požadavky výroby. Z výsledků analýzy je patrné, že systém nevyhovoval z hlediska
požadovaného množství vyrobených kusů. Studentka nalezla a správně identifikovala úzké místo
a navrhla příslušná řešení. Návrh optimalizace byl opět prověřen dynamickou simulací. Získané
výsledky mohou přispět k celkové optimalizace daného výrobního procesu, snížení zásob
a efektivnějšímu využití strojů. Výsledky práce jsou využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu výroby chladicího okruhu pro
automobily. Cílem práce bylo nalézt úzká místa výrobního procesu a navrhnout řešení. Zadání práce
odpovídá ve zvýšené míře po stránce odborné i časové požadavkům kladeným na tento typ závěrečné
práce. Téma je velice aktuální, vychází z požadavků praxe.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studentky k řešení práce byl příkladný. Studentka pracovala zcela samostatně, konzultací
s vedoucí bakalářské práce využívala pouze k ujasnění některých bodů zpracovávané práce. Oceňuji
snahu studentky nastudovat nový simulační program a sestavit model se všemi jeho náležitostmi.
Nebyla shledána podobnost jinou prací, bakalářská práce je jednoznačně dílem studentky.

4. Formální náležitosti práce
Práce je napsána srozumitelně a gramatické a formální chyby nemají zásadní vliv na čitelnost
a srozumitelnost textu a celkový obsah práce.

5. Dotazy na studenta
1. Můžete popsat nově navržené zařízení a srovnat jej s původním pracovištěm?
2. Z grafu 4 je patrné, že dochází k blokování jiných zařízení. Jakým způsobem byste vzniklou situaci
řešila?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce splnila zadáním stanovený cíl. Studentka prokázala analytické a technické znalosti
v dané problematice se orientuje, dokáže teoretická východiska aplikovat do praxe. Bakalářskou práci
na základě výše uvedeného doporučuji k obhajobě.
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