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Závěr a zhodnocení: 

 

Závěrem lze konstatovat, že zadání a cíle práce byly splněny. Ovšem  

v teoretické části postrádám detailnější popis aplikovaných metod 

a v praktické části by pomohlo popsání procesu na layoutu pracoviště pro 

lepší názornost a porovnání s metodou MOST. V celé práci je velké množství 

gramatických chyb a často špatné formátování. Obrázky jsou malé  

a nečitelné. Často nejsou obrázky citovány v textu. V celé práci se střídá ich-

forma s wir-formou nebo trpným rodem. Student měl častěji konzultovat  

s odborníkem na ZČU. 

 

U obhajoby diplomové práce navrhuji položit následující doplňující otázky: 

 

1. Jaké ergonomické normy jste použil při návrhu nového regálu? 

2. Jak se Vám v ukazateli OEE projeví nucené přestavby stroje? 

3. Jaké máte další plány s aplikací Color coding II. 
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