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Struěnézd vodněnínavrhovanéhok|asifikačního
stupně:.
Diplomová práce je zaněíena na revizi a následnou optimalizaci směmice změnovéhoŤízeníve
společnostiŠKoDA MACHINE TooL a.s. Práce obsahuje teoretickéi praktickéčásti,kteréjsou
vhodnjm zprisobem propojené.Pii zpracováníteoretickfch ěástí studentka vychfuí z dostateěného
mnoŽsM zdroj včetně zďraničďch. Praktickí část obsahuje velrni dobŤezpracovanou anal zu
a náwh rlprav včetněpopisu pruběhu optimalizace a náwhu
stávajícísměmice zrněnovéhoŤLzpn1
po
Za
nejpiínosnější
částpráce považujivyhodnocenífinančníchi nefinančních
implementace revizi.
piínosúrevize zrněnovéhoŤízení,
kterém žepomoci podniku pŤijejíefektivnějšíimplementaci.
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Vzhledem k vfše uvedenjm skutečnostemdoporučujidiplomovou pníci studentky o[y Šbchtové
Sojkovék obhajoběpŤedstrítní
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revize změnového
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