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D) Clenění prácc (do kapito]. podkapitol. odstavců)
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Navrhuji klasi1ikor'at bakalářskou práci klasi1ikačním stupněm:1 vÝhořně

stručné zdůvodnění navrhovaného klasiÍikačního stupnělr

Cílem práce bylo popsat změnu logistického systému daného podniku a zhodnocení možnosti
přechodu z .ÍI'l' rla Jls. Práce byla přehlednč zpracována včetně glafického zobrazení variabi]ity
kabelor'ých svazků a výpočtů obrátkovosti. v praktické částije velmi dobře popsán 1ogistický systém
ve společnosti Yazaki Wiring Technologies Czech s.r-o. .Ie vidět' že se autorka v tomto oboru
pohybuje a rozumí jednot]il'ým souvislostem. Dá]e jsou zde velmi podrobně rozepsán.v jednotlivé
djfcrcnciace variant s piih]édnutín k Úsiednému počtu objednaných svazků. V závěru autorka
hodnotí pozitivní a negativní \4ivy dopadu při přechodu z JIT na JIs, na které se může podnik piipravít
a nastavit potiebná opatření plo vyhnutí se těmto nežádoucím rizikům logistické změny'
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otázky a připomínky k blžšímu vysvětlení při obhajobě:3

1' Jaká největší úskalí může přinést přesrrn celé výroby do slbska?
2' Proč si myslíte, Že chce společnost Daimlel přejít na system JlS?

. . .l

V Plzni, dne 7.1.2019
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

l Kliknutím na pole \,Ybette požadoYaný kvalifikační stupeň'

'7 StÍučně zdůvodněte na\,Ťhovaný klasif,kační stupeň. odůvodněni zpmcujte v rozsahu 5 _ 10 vět.
' otázky a přjpomínky k b]ižšímu vysvětl€ní při obhajobě _ dvě ť iři otázky.

Posudek odevzdejte 'iTtištěný oboustranně na sekreiariát Kf.U, FEK ZČU nejpozději do 15. 1' 20l9'
Posudekrnúsí bý opařen v]astnoručnim podpisem modře (pro lozeaáni originálu)'


