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A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     dobře  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

V současné verzi se jedná o průměrnou práci na dané téma. Ovšem vzhledem k procesu tvrby práce, 

kdy autorka práci na poprvé neobhájila i přes opakované vracení práce k předělání a i následné oprava 

byla na dvakrát jsem nucen práci z pohledu vedoucího hodnotit dobře. Současná verze práce je z mého 

pohledu obhajitelná. Finální rozhodnutí ovšem nechám na komisi na základě obhajoby.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Proč společnost na začátku procesu drží zásobu materiálu na 150 dní a mezi vyskladněním materiálu a 

řezáním na dalších 59? Viz příloha Q. 

Kolik peněz je vázáno v zásobách analyzovaného procesu? 

Na straně 68 uvádíte: Z mapy je patrné, že při sloučení operací se ušetří čas, který byl doposud věno-

ván čekání na operaci svařování. Index VA se zvedl na 0,114 % a z tabulky číslo sedm je patrná 

poměrně dobrá časová úspora v manipulaci. 

O jaké mapě se bavíme, můžete tuto úsporu bliže popsat a vysvětlit? 

Kolik času se tedy finálně ušetřilo za rok?                 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 2.5.2019        Podpis hodnotitele  
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