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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hospodaření s nářadím ve společnosti Monta 
Jméno autora: Dominik Nwelati 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 12138 
Oponent práce: Ing. Tomáš Vrážel 
Pracoviště oponenta práce: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor práce si zvolil zajímavé téma o hospodaření s nástroji ve výrobní společnosti. Náročnost odpovídá požadavkům na 
bakalářskou práci. Zajímavé by bylo pokračování a přímé zavedení systému do praxe. 
 

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. 

Práce splňuje dané zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student navrhnul dvě možná řešení systému hospodaření s nástroji ve společnosti Monta. Jednotlivé kroky vývoje návrhu 
dostatečně srozumitelně popisuje a vysvětluje. Daný návrh by mohl být v praxi aplikovatelný, případně mírně upraven podle 
aktuálním potřeb uživatelů. Důraz byl kladen na jednoduchost a smysluplnost použití, především pro případné budoucí 
uživatele celého systému. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor práce využil celou škálu znalostí získaných při studiu. V práci využívá znalostí z technologie obrábění – druhy nástrojů. 
Tyto dále propojuje se znalostmi, které získal na Ústavu řízení a ekonomika podniku FS ČVUT. 
V teoretické části autor ne zcela dobře pracoval s pojmy „nářadí“ a „nástroj“.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsou přítomny překlepy a chyby způsobené nejspíše automatickou korekcí MS Word. Důkladnější kontrolou by se 
těmto chybám dalo vyvarovat. Rozsah práce je dostatečný. 

 

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. 
Při zpracování práce bylo využito širšího množství pramenů. Zdroje jsou relevantní pro vypracování práce. Byla použita i 
zajímavá literatura z oboru neurovědy. Použití citací, převzatých prvků, apod. bez připomínek.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Bakalářská práce navrhuje dva typy značení nástrojů v podniku. Číselný a kombinovaný kód. Na základě 
porovnání obou je dále doporučeno použití kombinovaného kódu. 

Autor práce navrhnul funkční kód k označování nástrojů. Toto může být dále využíváno k elektronické 
evidenci nástrojů. 

 

 Lze odhadnout alespoň orientační výši nákladů na zavedení systému elektronické evidence nástrojů 
v daném podniku? 

 Proč byla zvolena možnost vytvoření vlastního kódu? Není na trhu vhodný systém na správu nástrojů, 
který by dané společnosti vyhovoval? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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