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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu 

ve společnosti Kaletech 
Jméno autora: Bc. Jan Kaše 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Lucie Macháčková 
Pracoviště oponenta práce: KALETECH s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma považuji za náročné – autor práce hodnotil 2 naprosto odlišné strategie podniku, pro posouzení vhodné 
varianty analyzoval veškeré jemu dostupné ekonomické ukazatele.   

 

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. 

Závěrečná práce splňuje zadání. Na základě předložených ukazatelů autor jednoznačně určil ekonomicky vhodné řešení.  
 

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

Zvolený postup považuji za správný. Autor hodnotil jednotlivé varianty produkční strategie dle několika ukazatelů. 
Výsledek je proto jednoznačný a využitelný v praxi.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část dostatečně pokrývá téma zpracované v praktické části DP.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Odpovídá diplomové práci.  

 

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 pramenů považuji za dostatečný, citace jsou řádně označeny dle obecných zvyklostí.  

 

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. 
Tato diplomová práce je přínosem pro společnost Kaletech s.r.o. -Vzhledem k tomu, že dosud byla výroba v podniku 
Kaletech s.r.o. pouze doplňkovou činností, nebyla této oblasti podnikání věnována náležitá pozornost. Proto získání 
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relevantních vstupních dat bylo pro autora práce komplikované a předložené výsledky mohou být využity pro rozhodování 
a volbu produkční strategie do budoucna.  

 
 
 

 

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. 
Závěrečná práce komplexně hodnotí dostupné ekonomické ukazatele obou možných produkčních strategií a jednoznačně 
určuje vhodnou variantu. Za přínos považuji šíři a výběr hodnocených ukazatelů. 
 
Otázky:  

1. Podle kterých kritérií by společnost Kaletech měla do budoucna volit zakázky na jednotlivé produkty sériové výroby a 
proč? 

2. Jaká kritéria by měl Kaletech primárně sledovat při přijímání zakázek na testování? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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