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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Štíhlá výroba v prostředí dodavatele automobilového průmyslu 
Jméno autora: Martin Kadeřábek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: katedra managementu 
Vedoucí práce: Igor Kukliš 
Pracoviště vedoucího práce: katedra managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
 
Zadání práce bylo náročnější vzhledem k unikátnosti tématu, zaměřeného na problematiku štíhlé výroby. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Předložená práce splňuje zadání beze zbytku, její obsah nevykazuje od zadání odchylek. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student pracoval samostatně od počátku tvorby práce. Aktivní ohledně konzultací byl spíše až ve finální fázi práce.  
Na konzultace se však připravoval vždy pečlivě, práce byla konzultována věcně a se znalostí podstaty zkoumaného 
problému. Diplomní práce byla vytvořena nadstandardní tvůrčí aktivitou a kreativitou autora. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Autor zpracoval dostupnou a deklarovanou literaturu na vysoké úrovni. V kontextu předložené práce jsou zřetelné autorovy 
zkušenosti nabyté během praxe v oblasti dodavatele automobilových součástek. Tyto praktické poznatky v práci také 
aplikoval. V části práce, zabývající se deskripcí  procesu lean výroby na praktickém příkladu výrobní linky, relevantně využil 
poznatky z dostupných odborných pramenů, a také z praxe, 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Z formálního hlediska jsou zápisy obsažené v diplomové práci v pořádku. Typografická a jazyková stránka předloženého 
textu je na průměrné úrovni.  Avšak při porovnání  s jinými studentskými díly má předložená práce mírně navrch. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Autor předkládal během konzultací k posouzení řadu studijních materiálů ze zdrojů, které byly relevantní zkoumanému 
tématu. Z předloženého textu je snadno patrné odlišení vlastní tvorby od podkladů převzatých. Citace literárních i jiných 
zdrojů jsou úplné a v souladu s normami, pro akademické práce používané. K porušení citační etiky nedošlo. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
Předložená práce je s ohledem na originalitu i relativní složitost jejího tématu dobře propracovaná, logická a srozumitelná.  
S problematikou štíhlé výroby se tak čtivou formou může seznámit širší okruh čtenářů,  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Kladně hodnotím zejména samostatný přístup autora během zpracování zvoleného tématu s důrazem na 

management japonského typu. Přistoupil k práci zodpovědně a s odhodláním odevzdat co možná nejlepší dílo. 

Pozoruhodná a netuctová práce by si možná zasloužila další rozpracování.  Z diplomní práce, i z celkově aktivního 

přístupu autora k věci je možné učinit závěr, že téma zpracoval nejen  ze studijně formálních důvodů, ale také 

s profesním zaujetím.  Tím se autorovi podařilo skutečně propojit teorii s praxí.  Předložená práce je svým 

odborným přínosem na mírně nadprůměrné úrovni.  Nepřináší sice nové poznatky pro vědu, může se ale stát 

dobrým průvodcem pro zájemce o orientaci v problematice štíhlé výroby, a to nejen v automobilovém průmyslu. 

Práci proto k obhajobě rozhodně doporučuji.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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