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Charakteristika řešenéú|oby'náročnostú|ohy
Témapráce považuj
i z pohleduv..ýrobní
spoIeěnostiza velmi aktuálnía potřebnépro efektivnířízení
výroby. Jeho nároěnostje evidentrría je otázkou zda jej studentbaka]ďskéhosfupněje schopen
odboměa obsahověvyřešit.
Úplnost a správnost řešení
Práce si klade za cí|zefektivněníprocesu,kdy vjednom odstavcina stÍaně42 specifikujeproblémya
v následujícím
odstavci navrhujeřešení.Váledem k tomu,že nebylaprovedenaani časováanalýzy
procesu,ani důk|adnýrozbor ěinností,nenímožnéspecifikovatprobléma uŽ vůbecnelze navrhovat
řešení.
opět zde sklouáváme do podnikového
řešeniproblémů'
kdy je zde lyjmenovávánaa doporučována
metodaworkshop,cožve svépodstatěneníádná metoda,ale pouzeprostředekna brainstormingové
hledáníprob|ému
a navrhovánířešení.
jako
Hodnocení
,,více úkonů,většípohyb na pracovišti,většímanipulace..povaŽuji za zce|a
nekvantifikovanélyhodnoceníaktivit.
Nedostrtky v přístupua částecbpráce
Celkov'ý přístup povůlsji za nekoncepění,kdy vy kapitole 3.4 jsou žit d|e autora specifikovány
vybraného
výrobníhoprocesua přitomještěnemá proces
metody'kterénásledněpouŽijepro zlepšení
něm
zlepšovat.
ani vybranýa nevícoje na
třeba
podnikoých procesůpovažujizz znaěněnekonzistentní,
a
Zároveňvyjmenované
metodyna zlepšení
chaotické.Jsou zde jak metody prumyslovéhoinženýrswí,tak jako podmnoŽinaKaizen, coŽ je
ákladní koncepční
metodaBPI, tak je zde uvedenworkshop,cožnelze považovata zaíazovatmezi
podnikovýchprocesů.
metodypro zlepšování
Tento problémnavazujei v dalšíěásti' kdy mezi metodyříz€ n í kvality v kapitole3.5. ne|zezaÍazovat
metoduSMED a TPM. To jsou evidentněmetodytechnicképřípralryq,foobya došlotedy k my|nému
dělení'
Celkovézhodnoceniodbornéúrovně a přínosůpráce
Pníce zcela nekvantifikovatelněpopisujeproblémya na ně zcela bez důslednýchanalýz navrhuje
určitáfušení.
obdobným způsobemtento stav popisujei v ávěrečnémshrnutína straně53. Pak se
v dalšíkapitoleobjevívyhodnoceníúsporypočtukoků o 50 %' kdy početkrokůnajedenvýrobekbyl
specifikovánna straně36' a|epopisy layoutubyly ažna následujících
strarrách38 a dále.
je návrh sníŽení
jednoho operátorana směnu.
Zce|a nepochopitelnýa z méhopohledunepodloŽený
počtukoků, na zá&laděheých bychom si
Zde jsem nenašeládná relevantnídata kom snížení
procesu.
moh|idovolit snížitpďet osobnutnýchpro zajištění

Formó|ni a gralická úroveňpráce
texfu
Formálnía graÍickáúroveňpráceje na průměrné
úrovni,ovšemmísý se měnívelikost psaného
a někteÉobrázkyabsolutněnekorespondují
s ve|ikostiběžného
texfu.
Takébych doporučilmezi nadpisyvždyuvésttextovýodstavec,kteď budeminimálněpřibližovat,co
nrásledujíci
kapitola obsahujea v připadě že existujenadpis 2.l'l' měl by existovati nadpis 2.l.2'
jinak je č|enění
protožÉ
nadpisůzcela zbyečné'

otízky k práci
Proč je v kapitole 3.4. Metode postupnéhozlepšovríníuvedena řada dďšlch metod průmyďového
inŽenýTstvia prďjsou zde vybranépnívět}to a nejiné?
Na aá.kladějaké kriteriální funkce byly vybranéuvedenémďody průmyslovéhoinženýství? Např.
workshop
'

Jakjste dospěl k ávěrum na straně55, procentuálni qttžití pnácedruhéhoopenítora?
Na ákladě čehojste urěil, žeje možnéušetřitj€dnoho openítor&na každésměně?

závěr a zhodnocení p|dc€
Nawhovaná ýsledná klasifikaoe:

v Plzni, dne 6' června20l6

C . dobfu

