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Bakalá ská práce je rozd lena do ty  na sebe logicky navazujících ástí, je

zpracovaná na 64 stranách textu a obsahuje 3 p ílohy. Cílem této práce je optimalizace

materiálových a výrobních proces  pomocí zavád ní prvk  štíhlé výroby v závod  Škoda

Auto, a.s. Vrchlabí.

V první ásti se autor zabývá charakteristikou štíhlé výroby po stránce teoretické,

edstavuje nám její hlavní nástroje vedoucí ke zvýšení produktivity. Autor zde využil

poznatky erpané z dostate ného množství odborné literatury.

Metodicky správn  pak postupuje v další ásti, kde p edstavuje firmu Škoda Auto, od

její historie až po sou asný materiálový a výrobní tok v závod  ve Vrchlabí. Jsou zde popsány

nástroje štíhlého procesu, které ve firm  fungovaly již p ed zavedením dalších

optimaliza ních opat ení (nap íklad „Kanban“, „Just In Sequence“, „Milkrun“). Oce uji zde

zejména velké množství názorných obrázk  a schémat, které autor v tšinou tvo il sám.

Velmi p ínosná je t etí ást bakalá ské práce, ve které autor navrhuje optimalizaci

v materiálovém a výrobním procesu pomocí zavedení dalších konkrétních prvk  štíhlé

výroby. Aplikuje zde metodu „5S“ a „Eliminaci plýtvání“ ve výrob  i v logistických

procesech, navrhuje efektivn jší zp sob pohybu pracovníka ve výrob , vhodn jší umíst ní

materiál  u montážní linky v etn  jeho navážení, zlepšení ve skladování a vyskladn ní

materiál . Autor se zde zmi uje také o opat eních, která zatím nejdou zrealizovat (navážení

GLT palet pomocí speciálních vozík  a „Supermarket“ na str. 49, systém „Trailer yard“ na

str. 53). Navrhovaná zlepšení autor op t správn  dopl uje adou zajímavých obrázk  a

schémat, v tšinou z vlastní tvorby.

V poslední ásti bakalá ské práce autor vyhodnocuje p ínosy zavedených

optimaliza ních opat ení, p edstavující úsporu asu a redukci náklad , tedy cesty ke zvýšení

produktivity p i pom rn  rychlé návratnosti investic. Op t oce uji názorná schémata na str.

55 a 56.



Tato bakalá ská práce je velmi pe liv  zpracovaná, je znát, že optimalizace je náplní

profese autora a jím navrhovaná opat ení byla sou ástí pilotního projektu, který se ve firm

poda ilo zrealizovat. Samo rozhodnutí firmy o pokra ování v zavád ní štíhlého procesu

napovídá, že cíl této práce byl spln n. Formální stránka práce je také na odpovídající úrovni.

Autor bakalá ské práce by p i obhajob  mohl odpov t na následující otázky.

Z práce vyplývá, že ve Vrchlabí používáte velké množství r zných palet –

uvažujete o jejich unifikaci, p ípadn  co tomu brání?

Uvedená optimaliza ní opat ení byla zavedena na ásti montážní linky modelu

Octavia Tour, budete je aplikovat na celou linku i na linku modelu Nová

Octavia?

Jaká další optimaliza ní opat ení plánujete zavést?

Bakalá skou práci „Zavád ní procesu štíhlé výroby v závod  Škoda Auto, a.s.

Vrchlabí“ doporu uji k obhajob  a hodnotím ji známkou „výborn “.
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