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Hodnocení práce 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Student Bc. David Dastych přistoupil k dosažení definovaného úkolu velmi svědomitě, 

a to zejména díky schopnosti kombinovat teoretické znalosti s logistickou praxí. Významným 

přínosem se stala skutečnost, že pracovní praxe studenta v roce 2017 probíhala právě 

v prostředí těch logistických procesů, které byly následně podkladem pro tuto diplomovou 

práci. 

Identifikace a aplikace praktických kaizenů, které vycházejí z detailních znalostí 

procesů a kde výsledkem jsou úspory časové náročnosti procesů v řádech několika minut denně, 

zcela odpovídá aktuálním trendům logistické praxe. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Diplomová práce popisuje návrh změny procesu kanbanových dodávek dílů pro výrobu 

automobilů, a to prostřednictvím nového layoutu. Navrhovaná změna tedy vychází z nového 

uspořádaní pracoviště, díky kterému se zkrátí časová náročnost přípravy dílů od čtyřech 

různých dodavatelů. Přínosem navrhované změny jsou úspory ve využívání lidských zdrojů, ve 

využívání manipulační techniky a ve zmenšení potřebné plochy. 

 

Je třeba velmi pozitivně ocenit schopnost studenta dekomponovat jednotlivé logistické 

procesy na úroveň nižších pracovních aktivit, což ve svém důsledku velmi pozitivně ovlivnilo 

budoucí výsledek. 

 

Dosažený výsledek je principiálně správný a z pohledu praktického využití je hodnocen 

jako velmi přínosný. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce nebyla shledána v rozporu s normami, zákonnými ustanoveními ani 

předpisy. 

 

 



Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je velmi dobře strukturovaná s náležitou úpravou. U zobrazených 

grafů lze doporučit jednotnou grafickou úpravu. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 

 - název diplomové práce je velmi obecný a nevystihuje detailněji její obsah. 

 

Dotazy: 

 1. Vysvětlete, prosím, zásadní rozdíly mezi kanbanovými a sekvenčními dodávkami. 

 2. Na str. 64 v posledním odstavci uvádíte, že zisk z nově vzniklých výnosů je 

    95 procent. Jak této informaci rozumíte, resp. za jakých podmínek je tato informace 

    pravdivá? 

3. Jaké druhy rizik je třeba očekávat během procesu implementace a jakými způsoby 

    je možné tato rizika minimalizovat? 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  B - výborně minus 

 

 

 

V Pardubicích dne 4. června 2018. 

……………………………….. 

        Ing. Libor Bauer, Ph.D. 


