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Náročnosti tématu práce
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x

3

Teoretické části práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

(Obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.)

F
5

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)
Teoretická část je rešerší zaměřenou na TOC, zlepšování výrobního procesu (studium
práce,5S, prostorové uspořádání, SMED), produktivitu a plýtvání. Shromážděná východiska
jsou využita v praktické části. Praktická analytická část představuje společnost LINET s.r.o. a
podrobně analyzuje výrobní proces střediska lakovna z pohledu úzkých míst, plýtvání a ztrát.
Praktická část projektová řeší zlepšení výrobního procesu střediska lakovna v oblastech
změny uspořádání, plánování výroby a logistiky, změn výroby, realizace koncepce 5S,
vizualizace a systému zlepšování. Projekt je verifikován z pohledu SWOT analýzy, nákladů,
rizik.
 V teoretické části hovoříte o nástrojích TOC pro vyhledávání omezení. Jaké obecné znáte?
 V teoretické i praktické části uvádíte metodu 5S. Setkala jste se někdy s její modifikací
6S, v čem ji rozšiřuje?
 Okomentujte obr. č. 20 Činnosti práce směnového mistra na pracovišti lakovna, v které
z činností v legendě jsou zahrnuty rozhovory?
 Upřesněte pojem linkový asistent používaný v projektové části na str. 58
 Okomentujte barevnou legendu k obr. 25 Graf činností přetypování.
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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
E - dostatečně

B - velmi dobře
C - dobře
D - uspokojivě
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

