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Jak vyplývá ze samotného
názvu,cílemposuzované
diplomovépráce byla aplikace ana|ýzyMSA
ve společnosti
seelepilsens.r.o..
je DP na velmi ruzkéúrovni. Členěníptáceneodpovídá
Po obsďrovéa formálnístrrínce
jednotlivýmbodůmzadéni,jsouzde sice kapitoly stejněnantané,ale číslování
a strukturapráceje
jiná. obsah jednotlivýchkapitol je velmi zmatenýa nepřehledný.Formálnía grafickézptacování
vůbecneodpovídámetodice zpracováníDP. Co se ýká rozsahu práce,pokud pominu formální
úpravu,odpovídáspíšehoršíbakalrířské
práci.
Co se tyká splněnícíle práce, dle méhonárzoruautor nesplňujezadríní,Analýza MSA
nebyla pouŽita v celémrozsahu a není zde žádnézdůvodněníproč.Byly vyuŽity pouze dvě
jedna před a druhá po rekalibraci
metodypro stanoveníopakovatelnostia reprodukovatelnosti,
měřidla. Dalšínástroje,kÍeré
autorpouŽil,jsou regulační
diagramya Paretovaana|ýza.očekávala
bych použitímetodpro hodnoceníprocesujak při ana|ýze,tak i po aplikaci nápravnýchopatření,
cožudělanonebylo.To vzlrledemk tomu,Že nebyly ani vyvozeny závéryzpollžítítěchtometoda
nástrojů,nepokládámpro DP za dostačující.
Kromě podrobnéana|ýzysoučasného
stavu chybíi
zptacovánitechnicko-ekonomického
hodnocení,kteréje takéjednímz hlavníchbodůzadaní.
Kapitoly podrobněji:
V úvodníkapitole autor zmiňuje důležitostvyltŽitístatistickýchmetod pro sledovánía
procesůa takéroz-tádicíl práce.Dá|e zde autorpředstawje společnost
následnézlepšovrání
seele
pilsen s.r.o.'uvádíjejíreferencea postupné
podniku.
rozšiřovríní
Druhá kapitola by se podle zadání mě|a zabývat ana|ýzou součastnéhostalu ve
společnosti.
Autor zde zmiňuje tecbnickévybavení,a jakým nařadíma měřidly disponujekďŽdý
zaměstnaÍrec.
Celá tato kapitola je pouze na 2 stranách!Toto velmi stručné
popsanízpůsobu
měřenía popis vybaveníz méhopohledu nenídostačující
pro vytvořenípředstavyo zvládnutí
jednotlivýchprocesů.
Podle zaděni třetí kapitola - Aplikace MSA _ popisuje ta 14 stranách (str. 16-29)
poznatkyo ana|ýzeMSA, od historie,přínosůůpojednotlivévlastnostijako strannost'
teoretické
opakovatelnost,reprodukovatelnost
měřidla atd. Autor si vybírá (str. 23) pro řešenísvépráce 2
metodypro určeníopakovatelností
(metoduza|oženou
a reprodukovatelnosti
na rczpěti a metodu
založenouna pruměrua rozpětí).Dále si vybral regulační
popisuje.
diagramy,kterézde taktéž
Tentoteoretickýpřehledo metodáchbych uvedlaspíšev úvodníěásti práce a ne u aplikace.
Následuje postup,jak by mělo být postupovánopři přípravěpřed analýzou systému
měření.Tento postupje dále rozvedena uvedenojak bude měřenídílu probíhat.Byli vybrríni3
operátoři, každý měřil 10 připravených kusů, opakováno 3x, Záznan hodnot je uveden v
následující
tabulce(str.37). Tabulka obsahujekromě naměřenýchhodnoti dalšíparametry,které
ale nejsou nikde vysvětleny.Následuje formulář pro aplikaci metody za|ožené
na pruměru a
rozpětí- qisledek 54,74%ojevyhodnocenjako nepřijatelný,proto je podle autoranutnézavést
nápravnáopďření. Jako dalšíjsou využityregulačnídiagramy.Jsou zde vyobrazenyregulační
diagramy pro pruměr a rozpětí, v diagramu pro pruměr chybí homí a dolní regulačrumez.
V diagramupro rozpětí meze jsou, ale není zde vůbecreagovánona to, Že některéhodnoty
překraěujít5rtomeze. Diíle není zřete|né,jak jsou roztÍidénadata a proč zrovna taL<to,
zda

diagramyjsou pro kaŽdéhooperátorazitasťnebo po dnech.Autor vůbecnevyvozuje
regulační
závěryz aplikovanýchmetod!
NásledujeParetovaana|ýza(str.41), která mimochodemnenívůbeczmiňovánav úvoduu
dalšíchvybranýchmetod.Problémy,s kterymi se operátoři potýkají,jsou evidovany.Z četností
je sestavenatabulkaa vyhodnocenapomocíParetovy anaIýzy,Ana|ýzajepodle
těchtoproblémů
tj.
méhonénoruzbyečněna pěti stranách,a i přesto neni vyntaóena,,Životnědůležitámenšina.o
jsou
popsríny
proces
2OoÁ problémů,které musí býr řešeny. Hlavní problémy ovlivňující
vyplývajícíz ana|ýzyjenslovně- kalibrace,vliv prostředía upnutíměřenéhokusu.
V dalšíěásti jsou uvedenai nějaká opatřenía řešenípro odstranění- Navrhovanéřešení
vliv prostředíby vyřešila klimatizační
pro zlepšení(str. 46) - prvnímje školenípracormíků'
jednotkaa pro upnutíby se mohla dle autorapoříditoperátorumutahovacípistole.
Po školenía rekalibraci je provedenodalšíměření.Na straně 50 je uvedenaaplikace
metody založenéna rozpěti, kdy jsou vyrržitadata z dalšíhoměření, nyní pouze od dvou
operátoru.V tomtopřípaděje závěrem,žesystémměřeníje přijatelný.
Předposlední kapitolou je technicko-ekonomickéhodnocení, toto jednostriínkové
hodnocení.Jde jen o výčetplánovaných
za technicko.ekonomické
nepokládétm
,,hodnocení..
investic a dalšíchpotřebnýchvěcí . hlavníje nákup dvou klimatizaěnichjednotekkvůli zajištění
přijatelnýchpodmínekna pracovišti,o kterémse uvďovalo již dlouho.
výsledky.
V závěru autorstručněshmujesvou práci, co bylo cílema dosažené
k obhajobě,
Diplomovoupráci nedoporučuji

ottÍzky:

Zmlřujete, že budete pracovat převažně s regulačními diagramy, proč jste je tedy vůbec
nevyhodnotil a nepoužil i po aplikaci nápravnéhoopatření?
Co si představujete pod pojmem technicko.ekonomickém hodnocenípo absolvovanípředmětu
KPViEHV?

Navrhovaná výsledná klasifikace (nehodícíšlcrtněte)
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