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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    

 
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích 
cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce:  

 
1. Jaké jsou další nástroje štíhlé výroby? 
2. Jaká by měla být reakce v případě okamžitého prudkého snížení zákaznických odvolávek na 

velikost předzásoby? 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  výborně           

 
Datum:  

   ……………………………………………… 
Podpis oponenta diplomové práce 
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Vyjádření k diplomové práci: 
 

Diplomová práce se zabývá řízením výroby a použitím nových nástrojů štíhlé výroby v tomto 

případě hlavně Heijunky.  

 

V úvodní části jsou přehledně rozvrženy a popsány jednotlivé kroky výrobní logistiky, včetně řízení 

výroby a optimalizace výrobních dávek. V části analýzy daného podniku je evidentní znalost 

studentky prostředí společnosti včetně již používaných nástrojů štíhlé výroby, tak i nedostatků 

v procesu výroby.  V závěru práce je jasně uvedeno ekonomické zhodnocení zavedení Heijunky ve 

společnosti a v případě překonání nástrah spojených se zavedením tohoto nástroje (vytvoření 

předzásoby, skladovacích prostorů, školení pracovníků, apod.) je úspora velmi významná.  

 

Z formálního hlediska je práce správně členěna do kapitol a celkově dobře zpracována.  

Přestože se v práci vyskytuje několik drobných chyb, po odborné stránce je vše v pořádku.  

Např. obr. 3 Isikawův diagram: v textu uvedeno 6 základních kategorií, ale na obrázku je pouze 5 

(chybí prostředí), obr. 12 Zákazníci společnosti: graf neodpovídá textu uvedenému výše. Dále je 

lehce matoucí, že u některých vzorců nejsou uvedeny jednotky, takže není zcela zřejmé, v jakých 

jednotkách se počítá. Pro lepší orientaci by bylo přehlednější, kdyby tabulka Tab. 8: Měsíční 

expedované množství měla jakýmkoliv způsobem oddělené jednotlivé měsíce od celkového součtu 

a průměru. 

 

Cíle diplomové práce byly splněny dle zadání včetně dodržení zásad pro vypracování. 

 


