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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce má rozsah 38 stran uceleného textu a 10 stran příloh. Práce je
rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Řešená problematika spadá
do oblasti obtížnější, kdy se jedná o popis, analýzu systému řízení výroby, plánování výroby a
návrh zlepšení. V teoretické části jsou vyloženy pojmy management, manažeři, strategické
řízení firmy. Dále jsou uvedeny kapitoly, které pojednávají o výrobní logistice, plánováním
výroby, štíhlé výrobě a ISO TS 169 49. Chybí uvedení alespoň jedné exaktní metody,
která by byla následně aplikována v části praktické, např. PQ diagram, ABC analýza,
apod.
V praktické části autor stručně představila společnost, jež je dodavatelem automobilového
průmyslového odvětví. Jádrem praktické části je provedený popis a analýza systému výroby a
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plánování. Rovněž je provedena analýza výroby z hlediska štíhlé koncepce. Na základě
provedených analýz autor navrhuje následující zlepšení: optimalizace materiálových toků a
eliminace VZV ve výrobě, redukce pojistné zásoby, optimalizace nástrojových výměn a
zefektivnění procesu sušení materiálu.
V závěrečné kapitole autor shrnuje cíl práce a postup řešení praktické části se sumarizací
navržených zlepšení v rámci analýzy procesu plánování a řízení výroby společnosti MAIER
CZ, s.r.o.
Předloženou bakalářskou práci navrhuji k obhajobě s klasifikací A – výborně. Autor splnil
všechny zásady a cíle stanovené v zadání této bakalářské práce.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaké jsou logistické veličiny plánování a řízení výroby?
2. Definujte pojmy Heijunka, Jidoka, Poka-Yoke.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 27. 5. 2012
…………………………………...
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