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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Andrea Kinská 

Název bakalářské práce: Hodnocení efektivity činnosti laserových strojů ve 

strojírenské výrobě 

 

Cíl práce: Porovnat efektivitu laserových strojů ve strojírenském podniku 

 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Jiří Rozkovec 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  X    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
Hloubka provedené analýzy X    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  X   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů studentem  X   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) K čemu se používají porovnávané laserové stroje? 
2) V textu je zmíněn tzv. Fullerův trojúhelník coby metoda pro stanovení vah. Jakým 
způsobem byly stanoveny váhy použité ve výpočtech? 
3) Kritéria použitá v metodě TOPSIS se někdy nazývají maximalizační, nebo 
minimalizační. Zde jsou použity pojmy výnosová a nákladová. Jedná se o ekvivalentní 
pojmy? 
 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:                VÝBORNĚ 
 
 
Datum: 18.1.2018                                                                                                                                                               

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předkládaná práce se zabývá hodnocením efektivity laserových strojů ve strojírenské výrobě, konkrétně ve 
společnosti Plexiplast, s.r.o., kterou si autorka sama vybrala. Cílem bylo vyhodnotit efektivitu značkovacích 
laserů, CO2 laserů, CNC laserů a vláknových laserů a navrhnout vedení firmy optimální výrobní zařízení pro 
potřeby výroby. Takto vybrané zařízení by mělo přispět ke zvýšení efektivity výrobního procesu a posílení 
konkurenceschopnosti firmy. Autorka se nejprve zaměřila na základní pojmy z oblasti řízení podniku a na 
efektivitu výrobní činnosti. Dále byly vymezeny cíle práce a představen zkoumaný podnik. Tato část je 
zpracována obsáhle a přiměřeně vzhledem k tématu. Poté práce pokračuje partiemi z vícekriteriálního 
hodnocení variant, které byly následně použity v analýze efektivity. Jako hodnotící kritéria autorka zvolila 
ukazatele jako je cena stroje a jeho nejdůležitější technické parametry. Po aplikaci metod byla formulována 
doporučení pro vedení firmy. Použité metody jsou adekvátní, přičemž přesahují rámec absolvovaných 
přednášek, formulace doporučení je srozumitelná. Vytyčených cílů bylo dosaženo. Z hlediska formálních 
náležitostí nemá práce zásadních nedostatků. Práci s literaturou i používání citací v textu lze považovat za 
dobré, úpravu také. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm výborně.  

 


