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Téma DP: Zefektivnění montážní linky světlometů ve vybrané společnosti 

 

 

U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce. 

Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování: 

5 bodů – splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky 

4 body – splněno kvalitně 

3 body – splněno bez výhrad 

2 body – splněno s menšími nedostatky 

1 body – splněno, ale s výraznými nedostatky 

0 bodů – nesplněno 

 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Počet bodů 

1.  Náročnost tématu práce: 3 

a) řešená problematika je složitá částečně 

b) získávání dat je náročné částečně 

c) zpracování dat je náročné částečně 

2. Cíle a metody práce: 4 

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány ano 

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formulovány ano 

c) prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce ano 

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce ano 

3. Teoretická část práce: 3 

a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši částečně 

b) teoretická část vychází z vhodně zvolených domácích i cizojazyčných zdrojů  

(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací) 
částečně 

c) teoretické zdroje v textu jsou citovány odpovídajícím způsobem ano 

4. Praktická část práce – analýza: 4 

a) v analytické části práce jsou využity poznatky z teorie ano 

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány ano 

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán ano 

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu ano 

e) závěry analýz jsou dostatečně podložené ano 



5. Praktická část práce – projekt: 4 

a) projektová část práce navazuje na teoretické poznatky ano 

b) projektová část práce navazuje na výsledky analýz ano 

c) práce obsahuje závěry a možnosti aplikace navrhovaných doporučení ano 

d) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty ano 

e) práce obsahuje dopady předložených návrhů ano 

f) práce naplnila stanovené cíle ano 

6. Formální úroveň práce: 3 

a) text je logicky provázán ano 

b) v práci je použita správná terminologie ano 

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy ano 

d) práce má jazykovou úroveň odpovídající kvalifikační práci ano 

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci částečně 

CELKOVÝ POČET BODŮ  21 

 

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 

(otázky uvádí vedoucí práce i oponent) 

 

Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění montážní linky světlometů ve vybrané společnosti. Podle 

zadání se práce dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce přibližuje oblast výroby, jejího 

řízení a organizace, Lean managementu a systém změn a přetypování. Studentka využívá všechny zdroje 

definované v zadání, oceňuji snahu o literární rešerši. Nicméně by bylo vhodné využívat primární zdroje 

nikoliv sekundární – skripta či další kompiláty. I citace vždy neodpovídají. V praktické části je představena 

společnost a projektové řešení formou zadání, následuje analýza současného stavu a samotný projekt. 

Oceňuji, že je práce psána chronologickým způsobem s dostatečným komentářem faktů, diplomantka 

postupuje logicky a vždy pečlivě vysvětluje problém a podává veškeré možné informace pro nezaujatého 

čtenáře. Navrhované řešení lze považovat za objektivní a relevantní na základě faktů, které diplomantka v 

práci prezentuje.  

Bude Vámi navrhovaný e-portál pro zaměstnance anonymní? Jak budou řešeny případné stížnosti 

pracovníků, strach z vyjádření nesouhlasu či nespokojenosti? 

Jak bude řešena motivace pracovníků vzhledem k vysoké fluktuaci, jak uvádíte? 

Jak jste dospěla k vyčíslení celkových nákladů na projekt (zamíchání částek jednorázově investovaných a 

kalkulace odměn, které se mohou v průběhu období lišit)?      

 

 

Práce            kritéria pro obhajobu DP1. 

 

 

Ve Zlíně dne 10.05.2019 

 

 

 

 

 ……………………………………… 

 podpis oponenta DP 

                                                 
1 Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body. 


