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Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

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 diplomanta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů diplomantem 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   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové 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 diplomové práce: 
 
1. Heijunka je součástí tzv. japonského přístupu k řízení výroby. Jak byste 

doporučovala postup (v souvislosti s lidskými zdroji) při jejich zavádění v českých 
podnicích vzhledem k odlišnosti interkulturního prostředí v Japonsku a v ČR? 

 
2. Existují nějaká rizika spojená s Vámi navrhovaným řešením? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:            výborně        
 
 
Datum:       3. 5. 2019                                                                                                                                                                                        
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 Podpis vedoucího diplomové práce 
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Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou implementací vybraného nástroje štíhlé 

výroby ve výrobním procesu vybraného podniku.. Na základě provedené analýzy jasně stanovuje a 

zdůvodňuje cíle diplomové práce. V rešeršní části práce jsou popsány obecné pojmy z oblasti 

logistiky a lean managementu. Autorka využila relevantní počet zdrojů z domácí i zahraniční 

literatury. Navrhované řešení se dotýká výběru strojů, změny layoutu, personálního obsazení a 

zajištění zásobování daného pracoviště. Návrh je vyhodnocen z hlediska dopadů na výrobní proces, 

tak z pohledu ekonomického přínosu pro podnik. Současně by bylo vhodné zohlednit rizika, která 

mohou zamezit hladkému průběhu zavedení optimální varianty. Práce je vhodně doplněna o vlastní 

závěry autorky a její doporučení managementu. Zkušenosti a závěry vyplývající z této diplomové 

práce je možno dále využít v manažerské praxi v rámci řízení výrobních procesů. 

 

 


