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(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritória hodnocení:
A) Definovrání cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zék|adpráce(rešeršní
část)
(do
podkapitol,
D) Členěnipráce
kapitol,
odstavců)
E) Jazykové zptacování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovéni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
o Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
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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Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifÍkačního
stupně:3
V úvodníčástidiplomantka spruěně a přesně popsala zěkJad procesníhoŤízenia metody, které
se k němu véňi.Yíce podrobně je popsiánateorie metody štíhlého
pracoviště 55 a metody Aktivity
based costing, na které pak diplomantka navazýe v praktickéčástisvédiplomové práce.
V praktické částipak diplomantka zptacova|astručnouhistorii podniku BHS CORRUGATED ajeho
některé ekonomickéukazatele za poslední4 roky, u kteqýchprovedla slovní vyhodnocení.
Hlar'ní náplní práce bylo zpracoviíníprocesu metody 55. Diplomantka ve svépráci podrobně popisuje
jednotlivé kroky metody av pŤí|oze
je potom představenjejich výsledek, např. Návrh formulaře pro
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''Audit pracovištěsledovaného
strojeFUQ -150',, Zdaři|éje i zpracovánioceněníprocesumetodou
ABC a přehlednézpracováníprocesuinvestičního
propočtuv závěruptáce.
Ze zpracovánídiplomovépráceje patrné,žese diplomantkavelmi dobře seznátmiIa
s konkrétním
pracovištěm,mohla se účastnit
prárcea samanavrhovatprocesvyroby na konkrétnímstroji a uplatnit
při návrhutohotoprocesumetodu53.
Diplomantkaplně splnila zadéniDP, a protopráci doporuěujik obhajobě.

otáz|<ya připomínlry k bližšímu
vysvětlenípři obhajoběa:
1. Jak by jstejinak charakterizovala
přínosmetody55, a to především
pohledu?
z praktického
2. V diplomovépráci se zmiňujetei o teorii omezení(ToC). Je možnona vyrobnímprocesu'
jej řešit?
prováděném
na stroji FUQ -150' najítnějakéúzkémístoajakje možné

',7
,4//

V Plzni. dne20.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodicképozriámky:
1 Ontačternýsledekkontroly plagiátorství,kte4ýjste zadal/adoPortálu zČv
aodůvodnětenížepři odůvodnění
klasifikačního
stupně.
^
" Kliknutím na pole vybertepožadovanýkvalifikačnístupeň.
, Stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikační
zpracujtev rozsahu 5 - 10 vět.
stupeň,odůvodnění
naa,*y a připomínkyk bližšímu
při
vysvětlení obhajobě dvěaŽth otad<y.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolu s pracína sekretariátKPM'
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozemíníoriginálu).
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