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Téma DP: Nóvrh zavedení metod štíhlé výroby do výrobního píocesu ve uybrané spoleěnosti

U hodnocení kritéria 1 zohledněte naročnost tématu práce.
Při hodnoceru kritérií 2-6 zohlednéte následující bodovráru:
5 bodů - splněno velmi kvalitně, vyrazrĚ překračuje požadavky
4 body - splněno kvalitně
3 body * splněno bezvyluad
2 body - splněno s menšími nedostatky
1 body - splněno, ale s výrazn;inni nedostatky
0 bodů - nesplněno

Ak. rok:20I5/2aM

KRITERIA HODNOCENÍ počet bodů

1. Náročnost tématu práce:

a) řešená problematika je složitá

b) získávání dat je nrároěné

c) zpracování dat je nráročné
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ano
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2. CíIe a metody práce;

a) cíle práce jsou sroz,,mitelně formulovrány

b) metody zptacováni práce jsou srozumitelně formulovány

c) prezentované cile práce jsou v souladu s tématem práce

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce
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3. Teoretická část práce:

a) teoretická ěást práce obsahuje kritickou literárni rešerši

b) teoretická ěást vycháaí z vhodně zvolených domácích i cizojazyéných zdrojů
(s přihlédnutím k relevantnosti, akfuálnosti a typu publikací)

c) teoretické zdroje v textujsou citovány odpovídajícím způsobem
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4. Praktická částpráce -analýza:
a) v analytické části práce jsou vyrržity poaratky z teorie

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány

c) postup aplikace metod práce je dostateěně popsrán

d) práce obsahuje souhrnné áodnocení současného stavu

e) závéry analýz jsou dostateěně podložené
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5. Praktická část práce - projekt:

a) projektová část práce navazuje na teoretické poznat\y

b) projektováéástpráce navazuje na qýsledky analýz

c) práce obsahuje zéuěry a možnosti aplikace navrhovaných doporučení

d) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty

e) práce obsahuje dopady předložených návrhů

I práce naplnila stanovené cíle
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6. Formální úroveň práce:

a) textje logicky provénán

b) v práci je použita spnávná terminologie

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy

d) práce má jazykovou úroveň odpovídající kvalifikačnipráci

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikaění ptáci
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CELKo\rÝ POčET BoDŮ

Celkové hodnocení práce a otázky k obhaiobě:
(otazky uvádí vedoucí práce i oponent)

Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni a naplňuje zadání.
I) Když pomineme výstup ze vstřikovacího stroje, kolik je schopna nově navržená linka vyprodukovat tlílú za
24 hod?
2) Jak by bylo možné dále upravit Leak test, aby byl schopen otestovat ,-íce dílů?

DP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce
bylo zjištěno,žeptáce plagiát.

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP2,

Ve Zlíně dne 2.5.2016

v IS STAGI. Na základě výsledků této kontroly

\ Vyplňuje pouze vedoucí práce, oponent práce nevyplňu.je.
2 Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno kritériutn hodnoceno 0 bod,,-.
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