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oponentní posudek diplomové práce
Jménostudenta:Bc. Michal Zoubek
oponent diplomovépráce:Ing. AntonínMiller, Ph.D.
Název diplomové práce je ,,Prostorovéuspořádrínípro nový výrobní program... Práce je
zaměÍenana problematiku prostorovéhouspořádání výroby' kdy je pozornost směřována na
návrh layoutu pro fiktivní návrh výroby studentskéformule SAE. Tato problematika je
popsiínanejen po teoretickéstránce,ale je i prakticky aplikována na reálný produkt, pro který
je navrhován ,,fiktivní..výrobní systém,kde jsou provedeny kapacitní propočty výrobniho
systému, zpracováno několik konceptů uspořádaní výroby, vybraný koncept detailně
rozpracován a provedeno jeho zhodnocení.Naročnostcelé práce tkví předevšímv praktické
části, kde je vhodně aplikována celá problematika, ale i teoretická částje velmi kvalitně
zpÍacovilna.
Prvni až čtvrtá kapitola je zaměřena na popis teoretických východisek. První kapitola je
zaměřena na úvod do celé problematiky, kde jsou popsány všecbny důležitéaspekty
výrobního systému a jejich projektování. V druhé kapitole je popsiina problematika
prostorovéhouspořádanívýrobníchsystémů'kde je vyčerpávajícímzpůsobempopsán postup
návrhu nebo racionalizace prostorového uspořádaní výroby. V textu je velmi vhodně
podniku, respektive štíhlóholayoutu. Na týo kapitoly
zakomponována problematika štíhlého
navazuje teoretický popis problematiky materiáloqfch toků a jejich hodnocení,která je opět
zpracována na vysoké urovni. Poslední čtvrtá kapitola teoretické části je zaměřena na
problematiku projektovánívýrobníchsystémův konceptu digitálního podniku, kde je vhodně
popsán inovovaný přístup k projektování výrobních Systému za použiti modemích
softwarových nástrojů. V této kapitole je představen teoretický postup realizace návrhu
výrobníhosystémuza pouŽitínástrojůdigitálníhopodniku' kteý je v následujícíchkapitolách
použit.
Celá kapitola je velmi pěkně a přehledně zpracována, obsahuje všechny relevantní části.
Chválím předevšímjejí rozsah zpracování, využití relevantních zdrojů a jejich vhodné
zkombinování' kdy byly rryuŽity i zahraničnízdroje. Čitelnostceléhotextu takézvyšuje,žeje
každákapitola opatřena úvodem,kdeje popsána návaznost na případnoupředchozí kapitolu a
odůvodněníproč je daná problematika rozebírána. Dále je také každá kapitola vhodně
uzavřena shrnutím'kdejsou znovu zopakovány zásadníinformace ze zpracovanéčástiteorie.
obsahem páté a šestékapitoly je praktická část diplomové práce. V úvodu je nejprve
proveden popis cílůpráce a řešenéhoproduktu, pro který bude proveden návrh výrobního
systému.V následujícíčásti je proveden popis objektu řešení'jeho základní kusovníkový
rozpad na jednotlivé systémya popis hlavních výrobních technologií.Na tuto částnavazuje
detailní rozbor kusovníků a technologických postupů, kdy jsou vyspecifikovány veškerá
potřebná vstupní data pro další řešenípraktické části. Na základě těchto dat je proveden
výpočet potřebných kapacit strojů, pracovišť a pracovníkůa jejich potřebná prostorová
náLročnost.
Celý postup je doplněn popisem teorie a použitých vzorců' který je doplněn
ukiizkou provedenéhovýpočtu.Kompletní vypočtenádata jsou k diplomové práci přiloŽena
formou přehledné tabulky v elektronické podobě. V tabulce jsou uvedeny k některým
poloŽkám poznámky a není do ideálního stavu dotaŽenéformátování,z čehožusuzuji' že se
jedná o ,.živý.. dokument a bude dále ještě zpřesňována celá práce, pro prezentacl na
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soutěŽíchformulíSAE. Celý výpočetkapacitje provedenvelmi detailněa na vysokéúrovni.
Všechny t}.tokoky plně respektujíuvedený postup práce v teoretickéčásti.
V navazujícíšestékapitole je nejprvo proveden návrh čtyř konceptůuspořádání výroby, které
jsou detailněpopsány i se stanovením
jejich výhod a nevýhod.Pro výběr, kteý konceptdále
detailně rozpracovat' byla vyuŽita metoda rozhodování'kdy pro stanovená kritériaje nejprve
pomocí párového porovniíníurčenavýZnamnost (váha) kritéria a následně je provedeno
bodovó ohodnocenízvolených kritérií.Zvolená kritériapatří spíšedo kategorie kvalitativních'
ale v tomto okamŽiku rozpracovánínejsou vhodná kvantitativníkritériapro posouzeníznáma.
popísu,pročbylo pro daný koncept a kritérrum
Jako slabinu tétočástividím v nedostatečném
zvoleno konkrétníbodové ohodnocení. Na základě provedenéhovýběru konceptu' bylo
provedeno detailní zpracování návrhu prostorovéhouspořádrínívýroby. Nejprve je vhodně
proveden popis jednotliqých významných části výrobního systému.který obsahuje popis
základních specifikací a omezení těchto částí.Na tuto částnavazuje detailní rozbor a popis
návrhu uspořádáníjednotlivých částí,včetněpopisu manipulace,napojenína dalši části,apod'
Tato částje zpracovžnana velmi vysokéúrovnia vhodně doplněna 3D obrázky. Součástítéto
jednotlivých systému,kdy na základě uvedených
částije i racionalizace uspořádání montríŽí
kapacitních vyuŽití je proveden návrh na sloučenípracoviŠt',pro zvýŠeníe|ektivity práce a
využitéhoprostoru. V neposlední řadě je pro finálni montáŽ proveden návrh linky, včetně
základního vybalancováni pracovišť.Tato částby si jistě zaslouŽila detailnějšípopís i rozbor
prováděných činnosti, ale rozsah takové práce by mohl bý samostatnézadání diplomové
práce. V celém návrhu prostorovéhouspořádání jsou vhodně aplikovány principy štíhlé
výroby a štíhléholayoutu, které jsou nejvíce patmé v návrhu montáŽních pracovišt'.
V návaznosti na návrh uspořádání výroby je proveden popis a analýza toku materiálu.
Analýzu toku materiálu by bylo vhodnédetailněji zpracovat, ale vzhledem k celémurozsahu
práce je na postaěujícíurovni. Závěrem je provedeno zhodnoceníprovedenéhonávrhu, které
se opírá předevšímo provedený výběr konceptu. K tétočástidiplomové práce nemám žádné
i ji za velmi zdařilou.
zásadnípřipomínky a povtLŽuj
Závěr práce obsahuje zhodnocenídůleŽitostizodpovědně přistupovat k návrhu prostorového
uspořádrínívýrobních Systémůa je zde zhodnocen provedený postup práce. oceňuji, žejsou
v závěru nastíněnydalšíkroky' kteými by bylo vhodné se zabývat pro zpřesňoviíni návrhu
uspořádanívýrobníhosystému.
Po formální a grafické úrovni práce jsem nalezl drobné nedostatky (chybně pouŽitá
pouŽívanýchtextů,apod.), ale i
podkapitola, chybějícícitace obrázku, niŽšíčetnostcitoviiLrrí
je
přesto
zpracování diplomové práce na velmi vysoké úrovni' V práci jsou používríny
vhodně obrázky' schémataa tabulky pro přiblíŽeni popisovanó problematiky. K práci jsou
přiloŽeny vhodnépřílohy.
Závěr a zhodnocení:
Závěrem lze konstatovat,že zadénia cíle práce byly splněny. Je vidětjasná návaznost kroků a
provázanost popsanéteorie a jeji praktické vyuŽití. Rozsah teoretické i praktické části
práce je nad rámec rozsahu diplomovépráce' kdy obdobnou problematiku v praxi řeší
ce|étymy pracovníků. Není s podivem, že některéčástinejsou zpracovány tak detailně' jak
by si zaslouŽily, ale nepovaŽuji to Za nedostatekpředloŽenédiplomové práce. Na práci také
oceňuji spolupráci s členytýmu UWB Racing Team Pilsen, kteý je sloŽen ze zástupcůfakult
strojní' elektrotechnické'aplikovaných věd, ekonomické a designu a umění. Na zák|adě
všech zmíněných důvodů' bych rád navrhl práci na ocenění, jako nej|epšípráci
v ročníku.
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U obhajoby dip|omovépráce navrhujípoložitnásledujícídoplňujícíotázky:
1. Bylo by mofuéprovéstúpravuprostorovéhouspořádiinívyrobďho systémqpokud by
byl požadavekna poměr stranhaly podniku blíŽícíse l:l? Pokud ano, měla by tato
změna pozitivní,nebo negativnívliv?
2. Bylo by mofuévyuŽítpro laminovrínía obníběníbuňkovéuspořrídrírrí?
. 3. Jakéby mohly bý dalšíkroky zpřesňováníVámi zpracovanéhonáwhu?
a. odhadněte'jaká by mohla bý usporapracowíku' při aplikaci vícestrojovéobsluhy?
Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci k|asiÍikačnímstupněm výborně
a doporučujiji k obhajobě.
Nawhovaná ýsledná klasifikace (nehodící
šlatněte)

V Plzni dne 6. 6.2016
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