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Vlastní posudek   
 

Globalizace s sebou přináší tlak na propracovanější, vyspělejší a výkonnější výrobní 
systémy firem. Jednou z cest na jejich budování je koncepce štíhlé výroby (lean production). 
Zavádění štíhlé výroby není jednoduchý a rychlý proces, naopak se jedná o dlouhodobý 
systematický přístup. Proto zadané téma není vůbec jednoduché, zvlášť pro bakalářskou práci.  

Předložená bakalářská práce byla zpracovávána v podmínkách českého metalurgického 
průmyslu. Samotná práce obsahuje 39 stran textu, 12 tabulek, 10 obrázků, 1 přílohu a je členěna do 
sedmi kapitol. Lze konstatovat, že předložená bakalářská práce odpovídá svému zadání.  

Po krátkém úvodu, kde autorka nastiňuje obsah práce, následuje druhá kapitola, ve které 
jsou popsány typy ztrát a zásady štíhlé výroby. Zde autorka využívala jako zdroj hlavně do češtiny 
přeloženou publikaci J. K. Likera.  

Ve třetí části jsou představeny metody Kaizen a Kaikaku, kde autorka čerpala zejména 
z několika internetových odkazů. Čtvrtá kapitola pak popisuje principy, metody a nástroje štíhlé 
výroby. V této kapitole je opět využívána převážně publikace J. K. Likera, ale také několik anglicky 
psaných knih.  

Pátá část bakalářské práce se snaží popsat specifika metalurgického průmyslu. Autorka 
vycházela ze sborníků metalurgické konference v Záhřebu, není však jasné, ze kterých konkrétních 
článků a jak tedy stanovila 5 základních forem plýtvání v tomto odvětví, resp. proč se nevěnovala 
všem osmi druhům ztrát, které popisuje v kapitole 2. 

Šestá kapitola popisuje studii uplatnění metod štíhlé výroby a výsledky vlastní studie 
provedené v pěti různých provozech. Následuje závěr, kde už autorka pouze krátce shrnuje celé 
téma štíhlé výroby.  
 
Připomínky: 
1) V odstavci 2.2.14 je uvedeno, že metoda 5Why pokládá otázku Proč? pětkrát za sebou. Toto 
tvrzení nemusí vždy platit. V rámci diskuse by mohla autorka své tvrzení upřesnit nebo doplnit.  
 
2) Na straně 18 je vysvětlení slovního spojení „kai“ a „kaku“, ale není vysvětleno spojení „kai“ a 
„zen“. Jelikož kapitola srovnává obě metody, bylo by vhodné srovnat i český překlad jejich názvů. 
 
3) V odstavci 3.2 autorka píše, že: „Kaikaku se nezabývá zlepšováním výroby“. V další větě však 
uvádí, že: „Kaikaku se nezaměřuje jen na produkci“. Obě věty si vzájemně logicky odporují.  
 
4) Na straně 26 se uvádí, že SMED eliminuje čas úpravy strojů pro výrobu jiného produktu pod 10 
minut. S tímto tvrzením nelze souhlasit a autorka by měla objasnit, na základě čeho uvádí tuto 
desetiminutovou hodnotu.  
 
5) Obrázek 4.5 na straně 28 není blíže popsán a vysvětlen. Běžný čtenář tak nemůže pochopit, co je 
na obrázku znázorněno.  
 



6) V kapitole 5 uvádí autorka pět forem plýtvání v metalurgickém průmyslu, v následující kapitole 
6 analyzuje v provozech sedm různých druhů ztrát. Prosím o vysvětlení v rámci obhajoby 
bakalářské práce, proč v obou kapitolách není uvedeno všech osm druhů ztrát tak, jak jsou 
popsány v kapitole 2.  
 
7) Odstavec 6.1 se věnuje pouze jedné studii, ač je zmíněno, že se v této oblasti zpracovalo studií 
několik. Odstavec je tak omezen na pouhé shrnutí výsledků jedné studie. Cennější by bylo srovnat 
více studií a shrnout jejich výsledky.  
 
8) V odstavcích 6.2.1 resp. 6.2.2 je napsáno, že se některé ztráty podařilo částečně či úplně 
eliminovat, ale z tabulky č. 1 resp. č. 3 není patrné, že by se některé ztráty skutečně podařilo zcela 
odstranit. 
 
9) Na straně 40 je uvedeno, že jediným analyzovaným závodem byly vysoké pece, ale 
analyzovaných závodů bylo celkem pět.  
 
10) Z tabulky č. 7 i z tabulky č. 11 není jasné, zda nadbytečné zásoby byly redukované nebo 
neodstranitelné.  
 
11) Na straně 43 je uvedeno, že v provozu „Aglomerace“ probíhá kontrola dodržování štíhlé 
výroby, fakticky se však jedná pouze o kontrolu 5S na pracovištích.  
 
12) Odstavec 6.3 (shrnutí) by měl být jedním ze stěžejních odstavců celé bakalářské práce. Měly by 
být shrnuty všechny zjištěné informace. Tabulky jsou zpracovány přehledně, avšak samotný text je 
velice strohý a údaje uvedené v tabulkách již nejsou blíže rozebrány. 
 
13) V závěru je uvedeno, že přijmout principy štíhlé výroby je možné ve všech odvětvích průmyslu i 
služeb. Bakalářská práce se vztahuje čistě k metalurgickému průmyslu a tato věta není v práci 
žádnou praktickou studií mimo metalurgický průmysl podložena. 
 

Závěrem je možno říci, že práce je dobře strukturována do logických kapitol. Autorka 
využila přiměřené množství domácí i zahraniční literatury, i když z velké části čerpala z literatury J. 
K. Likera. Po formální stránce hodnotím práci jako přijatelnou, i když se v textu vyskytují různé 
překlepy nebo pravopisné chyby (např. Toyota Production Systém, výkonost, lidskou sílou...). 
Častou chybou jsou také nadbytečná interpunkční znaménka. Odkazy na literaturu by měly být 
uváděny vždy před tečkou na konci věty. Není zachována jednotnost ve značení obrázků a tabulek, 
někde je uvedeno obr. a někde obrázek. Označení tabulka č. 8 je uvedeno dvakrát.  
   

  I přes výše uvedené připomínky lze konstatovat, že předložená práce „Analýza možností 
uplatnění přístupu štíhlé výroby v podmínkách metalurgického průmyslu“ prokazuje, že autorka 
splnila podmínky zadání. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě a klasifikuji tuto práci velmi 
dobře. 
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