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Bakalářská práce na téma:,,Zefektivněnísprát,y nástrojů a přípravků ve firmě GTW
BEAMNGS S.ť.o',,splňuje zadžnív plném rozsahu. PředloŽená ptáceje rozčleněnacelkem do
pěti kapitol.
V úvodní kapitole se autor zabývá úvodem do problematiky, historií firmy GTw
BEARINGS s.r'o. a jejím qfoobním programem' V závěru této kapitoly jsou uvedeny cíle
bakalářské práce. Druhá kapitola je věnována rozboru současného
stavu' kde autor bakalrářské
práce popisuje systém objednávání a evidovaní nových nástrojů a nespotřebních nastrojů.
Dále se zabyvá popisem evidence nástrojů. značenímnástrojů' skladováním a výdejem
použit1ýchnastrojů a objednáváním a evidencí připravků. Tato část práce je zpracována
pečlivě a srozumitelně, nicménězde postráďám vysvětlení pojmůjako spotřebnía nespotřební
nástroje a taktéždeÍinici pojmů nrířadí a nástroj, protoŽe vkap.2.ó.l jsou $to pojmy
zaměňovány. Na tuto čast navazuje kapitola s názvem Slabá místa evidence nástrojů
a přípravků. Autor zde definoval pět zrákladnímproblémů,se kteými se společnostGTW
BEARINGS s.r.o. potýká. Tato črístpréneby měla bý zpracoviánaponěkud podrobněji' neboť
pokud je úkolem práce zefektivnění stávajících procesů, tak musí být detailně popsrín
současnýstav a taktéžmusí bý uvedeny omezujici podmínky. Tzn., pokud autor jako jeden
z problémů definuje, Že pracovníci mají přístup k r,ydejovému automatu GRUMANT
kdykoliv během směny a autor zde předpokládá nějaké ztrátovó časy, tak by bylo vhodné
doplnit toto tvrzenínapř. momentkovou sfudií.apod.
Třetí kapitola je zaměřena na návrh zefektívnění spní\rynrístrojů,nrířadía přípravků.
Autor zde předkládá návrhy na zlepšeníevidence nástrojů anávrlry na uskladnění speciálních
nástrojů.Jednotlivé varianty autor hodnotí a dává doporučení.V této části práce postrádám
zmínku o tom, jaké přínosy bude nrít noqÍ systém evidence nářaclí a nastrojů a jaké výhody
přinese oproti stávajícímusystému.Největšíčrístpráce je věnována novému systémuznačeni
(popisu) nástrojů. Zde je uveden výčetjednotliqých způsobůztaěení, včetnějejich výhod
a nevýhod' Velmi pozitivně hodnotím, Že autor uvedl pořizovací nríklady na jednotlivá
zafrzeni.
Čtvrta kapitola se zabývá vyhodnocením nawžených variant a jejich zhodnocení.
obsahem páté kapitoIy je závětečnéshrnutí. V těchto kapitolách vycházi najevo, Že autor
opomněl na počátkusvépráce stanovit si okrajovépodmínky. Takovým příkladem muže bý
systém znaěení nástrojů, kdy se dozvídáme, že jím navržená varianta značení pomocí
přenosného vlaknového laseru neď vhodná pro mačeníjak nastrojů, tak obrobků. Navíc" Že
tento VIS LASER je absolutní novinkou na trhu, takžejeho zavedení do výroby by trvalo
delšíčasovéobdobí. Dá|e, že někteří zákaznici firmy GTw BEARINGS s.r.o. si stále žádaji
značeníjejich qýrobků technologií elektrochemie' Těchto nedostatkůsi je autor vědom, a tak
až v závěru práce je uvedeno doporučení ponechat strivajicí způsob značení s tím,
žedoporučujezakoupit efektivnějšía ekonomicky méněnáročnoutiskrírnuštítků.
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