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Téma diplomové práce:

Návrh optimalizace výrobního systému ve vybrané
společnosti

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

1

Formulace cíle práce a hypotézy

2

Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí

X

3

Struktura práce a postup řešení

X

4

Použité metody

X

5

Práce s odborným jazykem

X

6

Úroveň formálního zpracování práce

X

7

Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy

C

D

E

F

X

X

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití
X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Studentka u mě absolvovala několik konzultací na začátku zimního semestru, a to z důvodů
neochoty komunikace jejího vedoucího diplomové práce. Na základě dalšího vývoje jsem
převzal vedení diplomové práce.
Studentka zpracovávala svou diplomovou práci ve firmě, kde dlouhodobě pracuje jako
brigádnice. Po dohodě s vedoucím pracoviště a ředitele pobočky začala pracovat na své
diplomové práci.
Studentka pracovala průběžně a postupně v pravidelných období mě seznamovala s postupem
na práci.
Studentka postupovala v práci logicky. Začala řešit výrobu, na základě pozorování ve výrobě
zjistila, že problém je na vstupu. Studentka provedla SWOT analýzu a ta poukázala také na
slabinu ve skladovém hospodářství. Na tuto oblast se studentka nadále zaměřila. Provedla
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ABC a XYZ analýzu, škoda že to bylo provedeno pouze u vytypovaných 12-ti položek z
celkové šíře 2.500 položek. Použití 2.500 položek pro ABC a XYZ analýzu by bylo značně
časově náročnější. ABC a XYZ analýza byla provedena správně. Dále studentka se zaměřila
na práci ve skladu. Hledala možné zkrácení doby vychystání zakázky a tím zvýšení efektivity
pracovní doby skladníků. Doporučení jsou správná a v praxi realizovatelná.

Kontrola plagiátorství: Práce prošla kontrolou plagiátorství – není plagiát

Klasifikace vedoucího diplomové práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 29. května 2019
…………………………………...
podpis vedoucího diplomové práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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