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(1 nejlepší'4 nejhoršíoN.neke hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní
ěást)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracov áni práce
jazykem
. G) Přeq1ost formulací a práce s odborným
II) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizimjazyce
o Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zČv aylzadaný tento qýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Autor se v práci zabývá poměrně podrobnou analýzou výrobních procesůa přímo uplatňuje teorii
omezenípro nalezeníúzkýchmístve výrobnímprocesu a následněhledá prostorpro moŽná zlepšení.
Tabulky jsou místy nepřehlednépro čtenáře,který není s prací dobře seznámen. Celkově se jedná o
velmi pěknou práci, kterou hodnotímvýborně a doporučujik obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajoběa:
Jakáz navrhovaných řešeníbudou rea|izovánav praxi?
Y závěru píšeteo návrzích'v prosech tdržby a oprav. o jaké konkrétnínávrhy se jedná?
Jakým způsobemjsou řešenysměny apráce zaměstnanců,
když se pracujeve vícesměnném
provozu
sedm dní v týdnu?

V Plzni, dne9.5.2013

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
,
Omačteýsledek kontroly plagiátorství,ktenýjste zaďaUa do Portálu ZCIJ a odůvodněteníŽepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
,^
Kliknutím na pole lyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
'Stručně zdůvodnětenawhovanýklasifikační
stupeň, odůvodněnízpracujtev rozsahu 5 - 10 vět.
o
otá,,ky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázky.
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM'
Posudek musí být opatřen v|astnoručnim podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

