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Jméno studenta: Javzanzaya Ganbaatar      

Studijní program: Technologická zařízení 

Studijní obor:  B3909 Procesní inženýrství 

Zaměření (pokud se obor dále dělí):       

Ústav: Ústav výrobního inženýrství 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka Baďurová Ph.D. 

Akademický rok: 2013/2014 

 

Název bakalářské práce: 

Analýza produktivity práce pří šití usňových svršků  

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 
3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 
4. Popis experimentů a metod řešení B - velmi dobře 
5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 
7. Formulace závěrů práce C - dobře 
8. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Vedoucím této bakalářské práce jsem se stala až v únoru 2014. Snahou tedy bylo dokončit 

práci na téma zadané Doc. Petrem Hlaváčkem.  

Byly osloveny spřátelené společnosti na výrobu obuvi se záměrem porovnat vzájemně 

produktivitu pracovníků na šicích dílnách. Z důvodu jednak mírné časové tísně, ale 

především z nekomplexnosti odpovědí, které nám přišli zpět, se práce spíše zaměřila na 

porovnání produktivity na šicích dílnách dnes a před rokem 1989. 

Myslím, že se studentka zhostila svého úkolu zodpovědně. Vzhledem k faktu, že je cizinka, 

lze omluvit jisté nedokonalosti ve vyjadřování a písemném projevu. Kladně hodnotím její 

přístup ve všech etapách zpracování tématu. 

 

             Mohu konstatovat, že studentka splnila zadání a pracovala na daném úkolu 

samostatně. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

1. S jakými obtížemi jste se setkala při shromažďování potřebných informací? 

2. Proč myslíte má turecká firma mnohem vyšší produktivitu než německá firma, operující na 

území České republiky? 

 

 

 

 

V Zlín dne 22.5.14 

 

 

 

        podpis vedoucího bakalářské práce 


