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Stupeň hodnocení podle ECTS  
Kritéria  hodnocení: A 

1 
B 

1,5 
C 
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D 
2,5 

E 
3 

FX 
4 

F 
5 

 1 Náročnosti tématu práce 
 

X       

 2 Splnění cílů práce X       

 3 Teoretické části práce X       

 4 Praktické části práce 
(analytická část) 

X       

 5 Praktické části práce 
(řešící část) 

 X      

 6 Formální úrovně práce X       

 
 
 
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 
 
 
 
(Obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent) 
Rešeršní část práce charakterizuje výchozí metody použitelné pro analytickou a projektovou 
část. (analýza a měření práce, plýtvání, 5S, lay – out, SCM) s naznačením jejich využití. 
Praktická část představuje společnost Modus Link a podrobně analyzuje procesy v ní 
související s produktem San Disc. Na základě kritického zhodnocení procesů jsou navrženy 
náměty na zlepšení a projektově  propracován návrh nového lay – outu ve třech variantách. 
Projekt je realizován a navíc jsou aplikována další zlepšení navržená v závěrech analytické 
části. Na hypotetické úrovni zatím zůstalo vyhodnocení nákladů, přínosů a rizik s projektem 
souvisejících, vzhledem k tomu, že společnost uvažuje s aplikací pro další produkty.  
 V rešeršní části uvádíte kroky metody 5S , v některých zdrojích se můžeme setkat 

s rozšířením na 6S, v čem se postupy odlišují ? 
 Pokuste se blíže charakterizovat vztah účastníků procesů na obr. 8 Mapa procesů 

k útvarům naznačeným v organizační struktuře Modus Link na obr. 6 
 Okomentujte barevnou legendu ke grafům č. 3,6,8 kritéria pro zařazení do skupin červená, 

modrá, zelená.  
 Jak  ovlivní Vámi navržené změny řízení SCM společnosti ve vztahu k ostatním článkům 

logistického řetězce ? 
 

A výborně 
Návrh na klasifikaci diplomové práce: ....…………….................................... 
 
 
  14.5.2007 
Ve Zlíně dne ............................................... 
 
        doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. 
                 ………………………………    
             podpis vedoucího DP 
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:  
 
Stupeň klasifikace:   A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě
 E - dostatečně FX - nedostatečně F-nedostatečně  
Při návrhu klasifikace nedostatečně (FX nebo F), bude práce přijata k obhajobě, při níž je nezbytná 
účast vedoucího práce i oponenta. 
Pokud student neobhájí práci:  
-  při hodnocení stupněm FX, doporučuje hodnotitel studentovi obhajobu práce opakovat,  
       odstraní-li  vytýkané nedostatky, 
-  při hodnocení stupněm F, doporučuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu práce na  
       nově stanovené téma ředitelem ústavu. 
-     o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro SZZ 


