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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metody štíhlé výroby 
Jméno autora: Jan Jeřábek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Tomáš Kellner 
Pracoviště oponenta práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obtížnost zadání této bakalářské práce je průměrná, zejména díky množství podkladů pro danou problematiku. Nicméně 
jejich správná interpretace je mnohdy značně obtížná. 

 

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. 

Obsahem práce byly splněny všechny body zadání bakalářské práce. 
 

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

Postup řešení práce je přímo vázán na její zadání, které je jednoznačné. Student započal práci obecnými fakty, které dále 
konkretizoval a správným způsobem z nich poskládal logický celek. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je v rámci zadání na velice dobré odborné úrovni. Informace v práci uvedené odpovídají současnému 
stavu průmyslu a současným trendům. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po jazykové stránce zpracována velmi dobře, je psána srozumitelně a věcně. Z hlediska formální stránky práce 
bych autorovi vytknul pouze nedostatečné odkazování na obrázky a tabulky, které jsou součástí jeho bakalářské práce. 

 

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. 
Kvalita zdrojů, které posloužily jako podklad pro bakalářskou práci, je pro účely bakalářské práce dostatečná. Počet 
citových zdrojů je také dostatečný. Dle mého názoru student dodržel citační normu a odlišuje převzaté a parafrázované 
myšlenky a fakta od těch vlastních správně a dle normy. 

 

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. 
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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. 
 

 

Posuzovaná bakalářská práce předložená studentem Janem Jeřábkem splňuje veškeré parametry, které lze 
očekávat od kvalitně zpracované bakalářské práce. Jedná se o teoretickou bakalářskou práci, která díky svému 
rozsahu a kvalitě výborně poslouží pro případné zpracování praktické diplomové práce. Kladně zejména hodnotím 
použití velkého množství literárních zdrojů a dobrou práci pana Jeřábka při jejich interpretaci a dále pak to, že se 
práce často odkazuje na témata z okruhu projektování a průmyslového inženýrství, která jsou v dnešním průmyslu 
aktuální. 

 

Otázky k obhajobě: 
1. Uveďte krátkou definici a dále pak správný a špatný příklad použití metody Poka-Yoke (nemusí být pouze 

ze strojírenského průmyslu). 
2. Uveďte příklad vhodné standardizace, který by se shodoval s principem metody 5S (4té S). 
3. Shrňte, jaké hlavní hodnoty může firmám přinést správný výběr a používání metod štíhlého průmyslu. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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