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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce je orientována do problematiky analýzy rizik výroby. Teoretická část
bakalářské práce na mne působí „chaoticky“. Problematice výroba-řízení výroby je věnována
velmi malá pozornost, přičemž je to uvedeno v názvu práce. Následuje zcela nelogicky
kapitola z problematiky firemní strategie a jejího zavádění, pak SWOT analýza – což
s výrobou jako takovou nesouvisí. Následuje kapitola o ergonomii – tedy jsme v oblasti
BOZP. Další kapitola se věnuje metodě SIX SIGMA – a jsme v oblasti filosofie neustálého
zlepšování s procesními prvky. Teoretická část práce tedy není jasně vyprofilovaná směrem
k zadání a tématu práce. V praktické části bych hned vytkla obrázek Layoutu dílny – měl být
ve zvětšené formě přílohou bakalářské práce. Jako zcela nevhodné se jeví použití SWOT
analýzy – navíc je kapitola pojmenována SWOT ANALÝZA A RIZIKA PROCESU ale
SWOT analýza vyhodnocuje převážně silné a slabé stránky, rizika a hrozby podniku jako
celku nikoli výrobního procesu. Navíc v takto nedokončené podobě SWOT analýza
nevypovídá vůbec o ničem. Následuje vyhodnocení zmetkovitosti, finančních nákladů na
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zmetkovitost, finančních nákladů na nemocnost, popis metody 5S. Následuje honosně
nazvaná kapitola „Projekt pro snížení zmetkovitosti“ – ovšem s projektem jako takovým to
nemá nic společného – projekt má jasně daná kritéria: tým, časový harmonogram,
harmonogram činností stanovený metodou CPM, limit nákladů, testovací fázi atd a to zde
vůbec není. A je potřeba říci, že projekty takovéhoto typu zpracovávají studenti např. FAME
na celou diplomovou práci…Ty dvě strany, které student prezentuje za projekt mají spíše
zachránit to, že v celé práci samotná analýza rizik výroby chybí. Bohužel to kvalitu práce jen
zhoršilo.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1) Vysvětlete použití SWOT analýzy pro analýzu rizik ve výrobě. Proč jste nezvolil
některou z vhodnějších metod?
2) Vysvětlete zařazení kapitoly 8. Metoda je již zavedena – jak to tedy souvisí se
současnou analýzou výrobních rizik?
3) Proč jste práci úzce neprofiloval na jednu oblast výroby?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: E-dostatečně
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