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Téma DP:

Redukce přestavbových časů a zjednodušení procesů na konkrétním pracovišti ve společnosti 
greiner packaging slušovice s.r.o.

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10)

1 Náročnost tématu práce 9

2 Splnění cílů práce 8

3 Teoretická část práce 8

4
Praktická část práce
(analytická část)

9

5
Projektová část
(řešící část)

8

6 Formální úroveň práce 9

CELKOVÝ POČET BODŮ

(0 – 60) 
51

Hodnocení jednotlivých kritérií:
ROZSAH BODŮ SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni „F“ podle ECTS)

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni „E“ podle ECTS)

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni „D“ podle ECTS)

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni „C“ podle ECTS)

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad
(odpovídá stupni „B“ podle ECTS)

9 – 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni „A“ podle ECTS)



Připomínky k práci:
Předkládaná diplomová práce se zabývá redukováním přestavbových časů a zjednodušením 
procesů na konkrétním pracovišti ve společnsoti greiner packaging slušovice, s.r.o.. V 
praktické části se diplomantka zaměřuje na analýzu současného stavu přestaveb a následně 
na projekt redukce přestavbových časů na konréktním pracovišti, kde je pomoci eliminace a 
zkrácením činností dosaženo snížení času přestaveb. V závěru práce je znázorněna přestavba, 
která je měřena po aplikaci navrhovaných opatření.
Velmi pozitivně oceňuji grafické doplnění práce, tj. množství obrázků, tabulek, grafů a fotek, 
které diplomantka vytvořila pro jednodušší a přehlednější interpretaci řešené problematiky.
Pozitivně hodnotím také podrobné vymezení projektu v úvodu diplomové práce (zpracování 
rizikové analýzy, logického rámce, časového plánu a rozvrhu prací). Celá diplomová práce je 
velmi kvalitně a zodpovědně zpracovaná jak v oblasti teorie, tak i v praktické části. 

Otázky k obhajobě:
1) Na s.46 uvádíte, že přestavby strojů končí dlouhým nastavováním a dolaďováním 

stroje, kdy se vyrobí velké množství neshodných výrobků. Kelímky v tomto stavu už 
se nedají dále použít. Jak společnost greiner packaging slušovice, s.r.o. nakládá dále s 
těmito neshodnými výrobky ? Zamyšlela jste se nad snížením počtu těchto 
neshodných výrobků a nad jejich druhotným využitím ? 

2) Na jaké bariéry jste narazila při řešení praktické části diplomové práce ?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

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

Ve Zlíně dne: 11. května 2014
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