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Návrh inovovaného řešení doúpravenské linky ve společnosti XY.

ch kritérii

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 - 10)

I Náročnost tématu práce 10

2 Splnění cílů práce i0

a
-') Teoretická část práce 9

4
Praktická část práce
(analýická část)

10

5
Projektová část
(řešící část)

9

6 Formální úroveň práce 10

CELKovÝ POčET BoDŮ
(0 - 60)

58

HodnocenÍ iednotl
ROZSAH BoDŮ slo\rNÍ wrÁoŘnNÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ,'F" podle ECTS)

l-2body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ,,E" podle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšímio ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni,,D" podle ECTS)

5_6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni ,,C" podle ECTS)

7*8bodů splněno zce|a bez výhrad
(odpovídá stupni ""Bo'podle ECTS)

9 - 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni o'A" podle E'CTS)



Připomínky k práci:
obsahově práce zaÍtrnuje veškeré poŽadavky' které byly v rámci výrobní anaIýzy a přípravy
projektu vzneseny. BohuŽel s ohledem na rozsah a členění DP na teoretickou a praktickou
část jižnebylo možno v praktické části do všech detailů postihnou veškeré aspekty přípravy
projektu a detailněji rozebrat operace' probíhající v rámci nově připravované linky.
Přesto |ze totu prácibez dalších úprav využítkŤizení přípravy arealizace projektu této nové
linky. Yýznamným přínosem práce je ze1ménarozbot a návrh technologie následného
finálního zptacování uvedených výrobků.
Jmenovaná studentka touto prací prokéuala nejen znalost teorie, a|e zátoveřl dokázala tuto
teorii aplikovat v praxi s využitímzejména znalosti provozu apoužitýchtechnologiivýroby,
ve kterých se velice dobře zorientovala.

otázky k obhajobě:
- Jak bude řešena situace s poŽadovaným počtem zaměstnanců v případě absencí z důvodu
nemocenských' dovolených a pod.?
- Jak bude řešena technologie zpracování výrobních délek v případě, že nebudou k dispozici
kupní smlouvy s dopředu známoupožadovanou délkou materiálu?
- Lze uvažovat i o případně jiné vyuŽití nově vybudované doúpravenské linky?

DP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAG. Na základě výsledků této
kontroly bylo zjištěno, žeDP není plagiát.
Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP. x

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

Ve Zlíně dne: v' 5' 2a/?



Instrukce pro hodnocení jednotlivých kritérií:

Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce (0 - 10 bodů)

Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zaměření na studijní obor, sloŽitost řešené
problematiky, náročnost na teoretické i praktické informační zdroje, neexistenci obvyklého řešení,
nedostupnost řešení pro zkoumané podmínky.

Kritérium 2. Hodnocení splnění cílů práce (0 - 10 bodů)

Toto kritérium hodností splnění zadání práce na základě definovaných cílů práce, které musí bý součástí
úvodu. Definovaný cíl práce odpovídá požadované náročnosti vzhledem k typu práce.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce (0 - 10 bodů)

Hodnotí se především výběr teoretických zdrojů, jejich možná aplikace pro řešení tématu, studium odborné
literatury a dalších informačních zdrojů. Hodnotí se rovněž způsob i úroveň citací. V teoretické části nelze
uvádět poznatky, které nejsou využity v praktické části. Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, lyužití
cizojazyčné literatury a stěžejních prací, l1tužitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních
pohledů, rozbor použi|ých citací, syntéza teoretických poznatků a 'důsledků pro vlastní práci. LiÍeráni
přehled práce by měl bý po metodické a formální stránce Íádně zpracován včetně citací a odkazů pro
použitou 1iteraturu.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (analytická část) (0 - 10 bodů)

Hodnotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazbaanalýzy na stanovené cíle, *yužiti teoretických poznatků
pro analýzu problému. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost ziskáváni informací, přístup studenta a jeho
schopnost logických závěrŮ zanalýzy,jako východisko pro řešící část. Diplomová práce obsahuje přesný
popis použité metodiky, přičemž tato metodika je vhodná ke splnění cíle práce. Diskuze volby metod a

komparace sjinými přístupy, možnost ověřitelnosti výsledků metod, správnost aplikace zvolených metod,
vhodnost použiých vzorků, ošetření chyb a nedostatků metod, komparace qýsledků za využiti více metod,
zdůvodnění odchylek.

Kritérium 5. Hodnocení projektové části práce (řešící část) (0 - 10 bodů)

Hodnotí Se věcná úroveň řešení problému, dosažení stanovených cílů, návaznost řešící části
na analýickou část. Hodnotí se logická struktura řešení problému, popřípadě předpoklady jeho verifikace.
Kritérium hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické a praktické části práce, správnost
odvozených závěrť:, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závéri, aplikovatelnost
doporučení, zdťrvodnění návrhů a jejich dopadů.

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovně práce (0 - 10 bodů)

Hodnotí se úroveň grafického zpracováni práce. Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace, celková
úroveň r1,'jadřování. Správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité tetminologie,
j ednoznačnost a přehledno st grafi ckých prací, j azykov á úroveň.


