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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zvýšení efektivity výrobních procesů 

Jméno autora: Jan Čada 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Vedoucí práce: Daniel Toth 
Pracoviště vedoucího práce: Odd. manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání obsahuje jak cíle z oblasti procesního řízení, tak z oblasti ekonomického řízení. Jde tedy o interdisciplinární přístup, 
kterým měl autor prokázat komplexní myšlení a schopnost řešit praktický manažerský úkol.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor postupoval věcným a správným způsobem. Splnil cíle tím, že na základně procesní analýzy navrhnul vlastní řešení 
pro manažerskou praxi. Návrh směřuje ke zvýšení konkurenceschopnosti vybraného podniku, resp. Výrobního procesu.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor bakalářské práce prokázal samostatnost a invenci v přípravné i realizační fázi projektu. Postupoval tak, že 
konzultoval se školitelem vlastní návrhy a objektivně implementoval procesní inovace do stávajícího výrobního procesu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň bakalářské práce je výborná. Přínos práce je především v jejích praktických dopadech. Lze však vybrané 
pasáže zobecnit a použít v jiných firmách daného výrobního odvětví.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň odpovídá požadavků na bakalářské práce. Autor používá spíše deskriptivní než výkladový přístup, kvalitu 
práce to však nemění. Rozsah bakalářské práce je 45 stran.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je relevantní a dostatečně kvalitní. Autor využívá i cizojazyčné zdroje. Celkový počet použitých literárních 
zdrojů je 17, což odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je psána s vysokou mírou pečlivosti a konstruktivismu. Autor na relativně omezeném prostoru 
bakalářské práce prokázal autonomní schopnost řešit procesní problém. Zaměření práce zcela odpovídá 
modernímu trendu edukačního procesu v technickém a manažerském vzdělávání. Autor také prokázal 
interdisciplinární řešení procesního problému v ekonomických souvislostech.  
 
Jaký je podíl lidské práce ve vašem vybraném výrobním procesu?  
Jaký dopad by měla plná automatizace výroby na ziskovost podniku?  
 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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