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Hodnocená prace velmi dobře popizuje metodu Lean, literární reŠerŠe je vYČerPávající

a hlavní nástroje Lean jsou dobře vysvětleny,

v praktické části jsou na příkladech nastroje zírovu vysvětleny, jejich implementace je

popsána ia*epříklady jsou důkazem pochopení a znalosti daného témafu, Zvlášté dobře

hodnotím poslední čási i,Zhodnocení daných procesů, která vYstihuje materitální doPadY

zlepšovtfuí ve vybraném podniku. Jako možné zlepšení by autor mohl rozpracovat takzvané

,,rJft.. dopady _ tedy přínos zapojentpracovníků do zlepšovarú,výntanpodnikové kultury,

aktivní zlepšovrání pracovního prosťedí a klimatu,

práce je vypracována stylisticky poměmě dobře, nicméně některá spojení, obraty či

věty v textu působí rušivě. Zptacováníněkterých citací z internetoqých zdrojů je

pravděpodobně chybné.

Celkově prirci Lzs hodnotit jako výbornou,


