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Komentáře k diplomové práci:
Diplomová práce (dále jen DP) o názvu "Mapování workflow výrobku průmyslového nože,
zefektivnění procesu výroby" na první pohled působí kompaktním a uceleným dojmem.
Z hlediska formálních částí nemám zásadní připomínky.
Za zajímavou část DP považuji návrhy struktur sběrů dat a jejich okamžité vazby na další prvky ve
smyslu workflow.
Obrazová dokumentace je na odpovídající úrovni, tedy ve smyslu příslušných ISO norem.
Z práce i ze závěru je zřejmé, že diplomant pracuje přímo v oboru, či oboru velice blízkém, nicméně
mnohdy používá terminologii anglickou s českým skloňováním, což patří spíše do tzv.podnikové
mluvy.
Práce je na kvalitní úrovni a není ji možné po kontrole označit jako plagiát.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji: A výborně.

Otázky oponenta diplomové práce:
1.Ve vaší práci využíváte řadu datových struktur. O jaké typy dat se jedná a jaké jsou možnosti
jejich hodnocení?

V Zlíně dne 28.05.2018
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