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Naročnost tématu práce
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Teoretická čast práce
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nesplněno
(odpovídá stupni."F.. podle ECTS)
splněno pouze na úrovni zák|adních požadavků
(odpovídá stupni,,E.. podle ECTS)
splněno s výraznějšímioale ne kriticlcými nedostatky
(odpovídá stupni,,I).. podle EcTs)
splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou prácin zejména výstedlcy
(odpovídá stupni ,,C.. podle ECTS)

splněno zce|a bez výhrad

(odpovídá stupni,,B.. podle ECTS)

splněno nadstandardně
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Připornínky k práci:

Práci bych výknulnepříliš pestré zdroje, mezinéžpatří učebnítexty a internetové stránky
poradenských orgarrizací. Teorii scllazí hojnější adkazy na zahraničnízdroje. Struktwa práce
trpí nesourodostí' neboť v místech, kde se má provádět ana|ýzaqýrobního pracoviště, je
uveden jen popis tohoto pracoviště, přičemŽ pohybová ana|ýza se nachází až v projektové
časti. Zkritizova| bych také projektové zadini (nachazí se na s. 52),v němž se objevují
zmapované nedostatky souěasného pracoviště z pohledu managementu podniku, aniž by se
objevil pohled diplomanta na týo úzkémísta. Diplomant měl v rtámci analýzy určit, ato už na
zikLadě rozhovorů, příméhopozorování či jinými vhodnými metodami, nedostatky
pracoviště a tyto nedostatky koďrontovat s pohledem samotné firmy. Práci také schazí
vyhodnocení ruákladovosti nawhovaného opatření v podobě úpravy stávajícího layoutu
výrobního pracoviště.

otá.zky k obhajobě:

projeví v práci operátora č. 1 a č. 2 zrušenipozice openítora č.3? Zajímámě
především, co bude s dílčímioperacemi (pohyb 28 a29) po nawhovaných změnách.
2. Proč je jedním z dílčíchcílůprojektu zavedení vinlalízate pracoviště, kdy uvádíte na
konci projektové části, že v podniku již tento systém funguje?
1. Jak se

X

Ptáce splňuje kritéria pro obhajobu DP.
Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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