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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:
Kritérium hodnocení
1. Splnění zadání bakalářské práce
2. Formální úroveň práce, včetně jazykového
zpracování
3. Množství, aktuálnost a relevance použitých
literárních zdrojů
4. Popis experimentů a metod řešení
5. Kvalita zpracování výsledků
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
7. Formulace závěrů práce

Hodnocení dle ECTS
B - velmi dobře
C - dobře
C - dobře
C - dobře
C - dobře
C - dobře
B - velmi dobře

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

C - dobře
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Komentáře k bakalářské práci:
V rámci bakalářské práce Analýza produktivity práce při šití usňových svršků na
základě poznatků uvedených provedla autorka ze získaných podkladů od firem analýzu
způsobů stanovení produktivity práce při šití svršků obuvi u nás a ve světě. Od
zahraničních firem bylo získáno málo informací, proto byly srovnány základní operace
v šicí dílně u dvou tuzemských výrobců (fy. Schatzle Shoes, s.r.o a bývalé fy Svit.
V analýze jednotlivých normativů operací jsou vcelku objektivně komentovány jak
materiálové složení, tak používaná technika, tak technologie výroby. U zahraničních
firem jsou na základě poskytnutých informací stanoveny počty párů obuvi na
pracovníka za den. Tyto jsou pak srovnány s produktivitou tuzemské firmy.
Vzhledem k nedostatečným informacím od zahraničních firem byla práce zúžena ,
přesto je možno konstatovat, že cíle v rámci možností byly splněny.
Odborná úroveň bakalářské práce je vcelku na dobré úrovni, lze vytknout pouze
drobné nedostatky (gramatické chyby).

Otázky oponenta bakalářské práce:
Proč o poskytnutí informací nebyly požádána fy ze Slovenska resp. fy Baťa Dolní
Němčí

V e Zlíně dne 30.05,2014

podpis oponenta bakalářské práce
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