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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 
 

Práce se zabývá problematikou řízení výrobních procesů se zaměřením na hledání úzkých 

míst s následnou kvantifikací efektivnosti výroby jako kritéria řízení výroby a spolehlivosti 

výrobního procesu.  

Řešení je orientováno na oblast vakuového lisování plastických desek ve společnosti BILL, 

s.r.o. v rámci procesu zavádění nového výrobku.  

Je nutné ocenit iniciativní přístup diplomanta k řešení práce v provozním prostředí a tématu, 

které přesahuje rámec bakalářského studia.  

 Práce splňuje formální i požadované náležitosti a doporučuji práci k obhajobě.      

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

 Definujte a vysvětlete pojmy štíhlá výroba, úzká místa a kritická cesta.  

 Kapitola 2 je věnována systémům řízení výroby. V rámci obhajoby zkuste stručně 

charakterizovat současné a budoucí systémy řízení výroby a jejich hlavní principy. 

 Pro hodnocení spolehlivosti výrobního procesu je zvolen ukazatel celkové efektivnosti 

zařízení OEE -  v čem jsou rizika aplikace tohoto ukazatele.  

  

Strukturované hodnocení práce: 
 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) velmi dobře 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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