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Posudek vedoucího diplomové práce 

Jméno studenta: Vedoucí DP: Ak. rok: 
Kate�ina Hrehorová Ing. Michaela Hájková 2013/2014 

Téma DP: 

Projekt zefektivn�ní p�ehozu výroby na vybraném pracovišti ve spole�nosti Nestlé �esko, s.r.o. - 
závod Sfinx Holešov s využitím metody SMED 
 

Kritéria hodnocení: Po�et bod� (0 – 10) 

1 Náro�nost tématu práce 8 

2 Spln�ní cíl� práce 8 

3 Teoretická �ást práce 8 

4 Praktická �ást práce 
(analytická �ást) 10 

5 Projektová �ást 
(�ešící �ást) 10 

6 Formální úrove� práce 8 

 
CELKOVÝ PO�ET BOD� 
(0 – 60)  

52 

 
Hodnocení jednotlivých kritérií: 

ROZSAH BOD� SLOVNÍ VYJÁD�ENÍ 

0 bod� nespln�no 
(odpovídá stupni „F“ podle ECTS) 

1 – 2 body spln�no pouze na úrovni základních požadavk� 
(odpovídá stupni „E“ podle ECTS) 

3 – 4 body spln�no s výrazn�jšími, ale ne kritickými nedostatky 
(odpovídá stupni „D“ podle ECTS) 

5 – 6 bod� spln�no, nedostatky neovliv�ují podstatn� celou práci, zejména výsledky 
(odpovídá stupni „C“ podle ECTS) 

7 – 8 bod� spln�no zcela bez výhrad 
(odpovídá stupni „B“ podle ECTS) 

9 – 10 bod� spln�no nadstandardn� 
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(odpovídá stupni „A“ podle ECTS) 
 
P�ipomínky k práci: 
Predložená  práca spl�uje požiadavky diplomovej práce. Práca je zameraná na skrátenie doby 
vybraného pretypovania výroby pomocou metódy SMED. Práca má logickú štruktúru, 
jednotlivé �asti na seba nadväzujú, praktická �ast vychádza z teoretickej. Oce�ujem 
samostatný a inovatívny prístup diplomantky k práci.     
V teoretickej �asti študentka opisuje priemyselné inžinierstvo, jeho metódy, delenie a 
dopodrobna popisuje vybranú metódu SMED, ktorú pre svoju prácu použila.  
Praktická �as� detailne popisuje stávajúcu situáciu. Popis sú�asnej situácie je založený na 
detailnom video zázname, ktorý študentka nato�ila nieko�ko krát. Študnetka použila aj 
špagetový diagram, ktorým dokázela neefektívne pohybby údržbára, a ktorý jej zárove� 
poslúžil ako podklad pre navrhnuté riešenia. Diplomantka v práci navrhla jednoduché, 
neinvesti�né riešienia, v	aka ktorým sa proces pretypovania skráti o 16%.  Práca splnila 
cie�, ktorý si diplomantka stanovila v úvode práce, �o do percentuálneho zlepšenia 
pretypovania výroby. Štandardizácia navrhnutých zmien nebola v práci spomenutá, ale 
študentka vypracovala štandardizáciu pracovného postupu pod�a požiadaviek firmy. 
V najbližšej dobe bude prebieha� overenie navrhnutého postupu.    
 
 
Otázky k obhajob�: 
1. Vyskytlo sa po�as spracovávania projektu nejaké riziko, ktoré spomínate v Prílohe �.1? Ak 
áno, vysvetlite ako ste ho/ich eliminovali resp. minimalizovali? 
 

 
 
 
 
DP byla podrobena kontrole ke zjišt�ní p�vodnosti práce v IS STAG. Na základ� výsledk� této 
kontroly bylo zjišt�no, že DP není plagiát. 
Práce spl�uje kritéria pro obhajobu DP.  
 
Práce nespl�uje kritéria pro obhajobu DP (minimáln� jedno kritérium hodnoceno 0 body). 
  
 
 
Ve Zlín� dne: 11.5.2014 
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podpis vedoucího DP 

 
 
Instrukce pro hodnocení jednotlivých kritérií: 
Kritérium 1. Hodnocení náro�nosti tématu práce (0 - 10 bod�) 
Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zam��ení na studijní obor, složitost �ešené 
problematiky, náro�nost na teoretické i praktické informa�ní zdroje, neexistenci obvyklého �ešení, 
nedostupnost �ešení pro zkoumané podmínky. 

Kritérium 2. Hodnocení spln�ní cíl� práce (0 - 10 bod�) 
Toto kritérium hodností spln�ní zadání práce na základ� definovaných cíl� práce, které musí být sou�ástí 
úvodu. Definovaný cíl práce odpovídá požadované náro�nosti vzhledem k typu práce. 

Kritérium 3. Hodnocení teoretické �ásti práce (0 - 10 bod�) 
Hodnotí se p�edevším výb�r teoretických zdroj�, jejich možná aplikace pro �ešení tématu, studium odborné 
literatury a dalších informa�ních zdroj�. Hodnotí se rovn�ž zp�sob i úrove� citací. V teoretické �ásti nelze 
uvád�t poznatky, které nejsou využity v praktické �ásti. Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití 
cizojazy�né literatury a st�žejních prací, využitelnost p�ehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních 
pohled�, rozbor použitých citací, syntéza teoretických poznatk� a d�sledk� pro vlastní práci. Literární 
p�ehled práce by m�l být po metodické a formální stránce �ádn� zpracován v�etn� citací a odkaz� pro 
použitou literaturu. 

Kritérium 4. Hodnocení praktické �ásti práce (analytická �ást) (0 - 10 bod�) 
Hodnotí se úrove� analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cíle, využití teoretických poznatk� 
pro analýzu problému. P�i hodnocení se bere v úvahu náro�nost získávání informací, p�ístup studenta a jeho 
schopnost logických záv�r� z analýzy, jako východisko pro �ešící �ást. Diplomová práce obsahuje p�esný 
popis použité metodiky, p�i�emž tato metodika je vhodná ke spln�ní cíle práce. Diskuze volby metod a 
komparace s jinými p�ístupy, možnost ov��itelnosti výsledk� metod, správnost aplikace zvolených metod, 
vhodnost použitých vzork�, ošet�ení chyb a nedostatk� metod, komparace výsledk� za využití více metod, 
zd�vodn�ní odchylek. 

Kritérium 5. Hodnocení projektové �ásti práce (�ešící �ást) (0 - 10 bod�) 
Hodnotí se v�cná úrove� �ešení problému, dosažení stanovených cíl�, návaznost �ešící �ásti  
na analytickou �ást. Hodnotí se logická struktura �ešení problému, pop�ípad� p�edpoklady jeho verifikace. 
Kritérium hodnotí rovn�ž celkovou úrove� provázanosti teoretické a praktické �ásti práce, správnost 
odvozených záv�r�, jednozna�nost formulace, adekvátnost, zevšeobecn�ní záv�r�, aplikovatelnost 
doporu�ení, zd�vodn�ní návrh� a jejich dopad�.  

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovn� práce (0 - 10 bod�) 
Hodnotí se úrove� grafického zpracování práce. Hodnotí se gramatická úrove�, zvolené formulace, celková 
úrove� vyjad�ování. Správnost �len�ní, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, 
jednozna�nost a p�ehlednost grafických prací, jazyková úrove�. 


