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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce se zabývá riziky ve výrobě společnosti Gumotex, a.s. Teoretická část se
zabývá stěžejními kapitolami Výroba, Analýza rizik, Řízení rizik, což plně koresponduje se
zadáním práce. Není však jasně definovaný cíl práce. Jsou definovány dva cíle na stranách 10
a 31.
V praktické části práce je pak představena společnost, popsána výroba slunečních clon a
vlastní řešení za použití vybraných metod. Bohužel však musím nesouhlasit s použitím
analýzy SWOT. Pokud se práce jasně vymezuje na analýzu rizik ve výrobě, nabízí se celá
řada jiných metod, než nástroj strategického managementu hodnotící silné, slabé stránky,
příležitosti a hrozby organizace z komplexního pohledu. Studentka ji zvolila jako jednu
z hlavních metod, ale neuvádí v podstatě nic konkrétního. Dle čeho je definováno, že
spolehlivost strojů, stabilita procesu, snížení produktivity je slabou stránkou? Kde jsou
konkrétní čísla? Metoda FMEA pak byla zvolena vhodně.
V závěru práce pak studentka navrhuje opatření.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1)Vysvětlete použití SWOT analýzy pro analýzu výrobních rizik?
2)Z jakých údajů jste vycházela při tvrzení, že není dobrá spolehlivost strojů, stabilita
procesu, nízká produktivita? Jak se tyto ukazatele měří?
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A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře
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E - dostatečně

F - nedostatečně

2/2

