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Práce splňuje zadání v plném rozsahu. Je rozčlenětmdo pěti kapitol. ]rídrořešenéhoúkolu i
s ekonomickým áodnocením je zpracoviínove čfuItékapitole. Práce obsahuje šedesátětyři
číslované
strany včetněobligátních stran' obsahu,seznamu obliázků,seznamutabulek, semaÍnu
použitýchzkatek, sezÍramupoužitéliteratury a zdrojůa seznamupříloh. Veďe toho obsahujei
zmíněnépřílohy,jejicbžrozsahje přibližnědalšíchšedesátstran.Přílohje celkem pět. Pátí
příloha je layout montážníhozáýodl, Ía \.ýkese formátu A1. Příloha 1 má r.uěi práci spíše
poněkud volnější vztah. Její charaker je spíšemaTketingový a můžesloužit jako přehled
lyláběných doplavníků.
Cíl práce je představenv úvodujako .'zeíektiwěnía usnadněnímontážedanéhotypu pasového
dopravníku,'. Není přitom formuloviáno, zda se jedná o dopravníkjako součást\,"ýrobního
sortimentu (a jak velkéhoobjemu výroby), a nebo zda jde například o lifuobní prostředek ve
výrobě něčehoji!ého' Tato sl.utečnost
nicméněv pruběhudalšíchkapitol \Tplyne ze souvislostí.
Kapitola 2 posk1tujeřadu iďormací o historii společnostiENGEL, ojejí obchodnízl1ačce,o sídle
mateřskéfirmy v rakouskémschwertbergu.o jejím stopocentnímvlastnictvíLudwigem Engelem
a o jejím g]obálním ý'ýznamu' v kapitole 3 |ze la|ézt shmutí zríkladůteorie montiáže
a technologičnostikonstrukce. Montláži technologičnostkonstrukce se problémubezpochyby
dotykají'Konkétní spojitostjednotliÚch uváděných skutečnostís řešenýmproblémembylo by
ovšemžiidoucíexplicitně ukázat. v práci byla s jistotou užitametodaMoST a v teoretickéčásti
u této metody je skutečně zfiínkA, že ji autor považuje ''pro danou problematiku za
fuejýhodnější''.
Neuvádí ale ploč. v pláci nicméněpřinesl dalši ýsledky časovéanalýzy nebo
sfudiedosavadní
tecbnologie,
aje možné,
žei projejich zjištění
použilzmíněnou
metodu.Není
Event. pokačoviinítextu na přiloženýchlistech.
Navrhovaná výslednáHasif|kace (nehodicíškÍtněte)
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ale vyloučeno,
žepoužiljiný způsob.
Podrobné\,Tsvětlení
použité
metodikyMoSTjakoáo méně
běžnéhoposfupu by bylo jistě vhodné upřednostnit například před všeobecně znrám]foni
teoretickými pozlatý z oblasti montíže, jako je třeba rozdělení spojů na rozebíratelné
a nelozebírate]né
a pohyblivéa nepohyblivé'
od stany aicet ai již začínáviastníplakÍická ěást.Autor zde představil tři varianty řešenír"ýrobní
linky doprar'rríkua uvedl rozumný aÍgrrmentplo lryloučeníjedné podvalianty. V úvodu k
vaÍiantámčinínímcová omezeníýkající se velikostníhorozsahu dopravníLri'plo L1eÉmá bý
Iinka určenaa opírá se o dosud stráleneuvedenéobjemy ýroby. Zde se takéčiníroáodautí
ohledně vybavení blíže neurčenýmzákladním n.ťadíma ostatnim niířadíma zaÍizeniÍna o
\,Tbavení vstupního a terminálního placoviště počítačems přístupem do podnikového
informačníhosystému.Jádlem práce jsou tŤi zajímavévzájeÍrrrěse koncepčnělišícíoriginální
varianty výřoby dopla1Ťtíku
a tomu odpovídajícího
montráŽního
pracoviště.Autor přitom pečlivě
wchá,ze| ze zásad, kterépředtím naznačilý analýze, aby se nedopustil podobných chyb' jaké
odhalil v dosavadnívýobě. Přidal požadavkyeÍgonomické
a tak dbal i na to, aby se pŤimontáži
placovník nemusel příliš častoshýbat a činit podobnéúkony, kteréjsou lryhodnocenyjako
plýtvání (časem,silami a podobně).K nalezenínejvhodnějšívarianty použil metodu pií.ového
srovnáviání.Pro nejlepšínáwh je v}pracován podlobný ŠestatřicetistÍlínkoÚ
montáŽníposfup,
kteryje umístěnv pŤíloze.Ten komě lrlavičkowýchúdajůobsahujeu každéoperacečíslooperace'
popis operacea ilustračníforografie.Neobsahujeseznamnářadí,ani \"ýrobníčasy.
PIáci zavlšujetechnicko-ekonomickéhodnocení,kteréje souěástíkapitoly 4 Pml1ická črást.PIo
účelyurč€ní doby náWatnostiinvestic stanovil jednotlivémontážníěasy pomocímetody MosT.
Rozsáhlétabulky s analýzou MoST umístil autol velÍni správně do přílohy a v textu se na ni
odkazuje.
Jist'.fmisnad spíšedrobnýrnifaktickými nedostatkyjsou zpravidla neuváděnésl.utečnosti,o které
autor někdy opírásvá.ozhodnutí čizávě.y' Je to nezniímámetodika ke zjištěnípořadínedostatloi
ve stivajícívýrobě, žepnmím úzkýmmístemje zbýeěný pohyb a lúedíní,v poŤadídÍuhýmje
svou závažnostíčekríní
a třetímmanipulace.Dalšímineznrímýmijsou objem \.fooby alespoňve
smyslu charalteru, dále ířadí,o jehožpřítomnostina pracovištinebo v osobnímvoáku každého
pracovníkaj e ťeba rczhodovata konečnědůvody'pročprávě MosT je v tomto připadě stanovení
časovéniíročnostiten nejvhodnějšínástroj. Autol takénawhuje vyřešit nedostatekpracor'rrího
plostoru montiíŽÍho pracovištězapojenímkabelu k motoru doprar'rríku.Bylo by ale vhodné
uvésl.jakspo|uproslora kabelsouviseji.
PIáce obsahujefomlílní nedostatky,kterénejsou tak závaŽné,aby zlemožnily orientaci a příjem
iďormace, ale občasje mímě znepříjemňují.Graf 3 je dosti obtíhě čitelný a významy
jednotliÚch barevných sloupečkůnejsou nikde v textu lYsvětleny. v kapitole 4.4 se autol
odkazuje na montážnípostup v příloze 1' ve skutečnostije ale v přiloze 2. v postupu je
nejednotnýstyl pokynů:..vložímepojistný kroužeť'; ..zalisuje se ložisko',; ..nasazenídruhého
koužku''; ..oblousit pilníkem otřepy''. Třojí \.ýsk).t mímě variovaného oblázku stalého
dispozičníhořešeníby jistě bylo možnéjednak redúovat a jednak vhodně \,Tpustitnepotřebnou
částa zvětšit měřítko u třetího obrrzku s r'yznačen]ými
cestami dělníka, aby byl lépe čit€lný.
Konečněpozn.ímkyěiněnék teorctickémuúvodupráce se takédotýkaji její formální strrínky.
Jazyková stánka je na velmi dobréurorrrrii u gramatickýchzáludnostíjako je dědictví du.ílu.
Výhradu lze mítsnad u slova ..standaldy'',kterépsrínos ..t,,znamenástátnívlajky.
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