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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace principů hladké výroby ve strojírenském podniku 
Jméno autora: David Munka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ŘEP FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o průměrně náročné, ale prakticky významné téma. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání. Práce je oproti zadání rozšířena. Zadání bylo zcela splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 

Student byl během řešení aktivní, dodržoval dohodnuté termíny, konzultoval. Student je schopen 

samostatné tvůrčí práce. 

 

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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Správnost formálních zápisů odpovídá stupni bakalářská práce. Rovněž typografická a jazyková stránka. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Student byl při získávání a využívání studijních materiálů aktivní. Výběr pramenů je relevantní, odpovídajících zdrojů je 

mnoho. Ne všechny převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Nedomnívám se, že došlo k porušení 
citační etiky. Neměl jsem k dispozici software obrany proti plagiátorství.  

 

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 zručnost i apod. 
Dosažené výsledky odpovídají úrovni bakalářské práce, v úrovni teoretických i praktických výstupů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je věnována aplikaci principů hladké výroby do strojírenského podniku. Tomu účelu byla věnována i 

teoretická část bakalářské práce. Autor věnoval pozornost především metodice Toyota Production Systému (TPS) a jeho 

souvislostem. Značnou pozornost také věnoval mapování hodnotových toků, což se stalo i základem praktické části práce. Ta 

patřila analýze podniku TEAZ s.r.o., zabývajícího se výrobou jednoúčelových strojů. Má sídlo v Otrokovicích. Autor se zaměřil 
výrobní úsek této společnosti. Tam nalezl úzká místa, s pomocí analýzy sebraných dat a informací. Výsledkem je autorem 

vytvořená a spočtená hodnotová mapa. Nejhorším zjištěným problémem byl autorovi proces skladování a alokace 
mezivýrobků. Navrhl zlepšení, založená na metodě Kanban karet a implementaci principů supermarketů. Další autorovy 

návrhy se týkaly úprav layoutu a výrobního toku pomocí meziskladů. Autor vznesl své praktické návrhy a doporučení, která se 

jeví jako přínosná. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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