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Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku
Cílem práce je analýza uplatnění vhodných nástrojů průmyslového
inženýrství ve vybraném podniku s akcentem na štíhlou výrobu, jejich
následné zhodnocení a návrh možných doporučení ke zlepšení současné
situace.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Téma má zajímavý potenciál, nicméně zpracování bylo provedeno ve firmě s propracovaným
systémem řízení kvality, takže práce je spíše popisem situace konkrétní firmy.
Otázky:
1) Charakterizujte přínos Vaší práce pro společnost Tyco Electronic EC Trutnov s.r.o.
2) V jakých moderních trendech lean managementu vidíte potenciál pro nejbližší období?
Práce
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