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1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 4 (max. 5)

3. Autor použil adekvátní odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 9 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 9 (max. 10)
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Celkový počet bodů: 80 (max. 100)

Hodnocení diplomové práce: C - velmi dobře

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = A - výborně   70 - 61 bodů = D - velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = B - výborně minus   60 - 51 bodů = E - dobře

  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

Předložená diplomová práce Bc. Tomáše Korbela se zabývá problematikou plánování výroby ve vybrané

společnosti. Diplomant v první kapitole charakterizoval plánování výroby, čímž položil teoretický základ pro další

kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomant analyzoval plánování výroby ve vybrané společnosti,

přičemž výsledky analýzy využil ve třetí kapitole pro vytvoření návrhů na úpravu plánování výroby. Ve čtvrté

kapitole navržená řešení zhodnotil. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: C, protože diplomant splnil

požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce, avšak předložená kvalifikační práce obsahuje drobné formální

nedostatky, stylisticky nevhodné formulace a překlepy. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství.

Doplňující otázky do diskuze: 1) Vybraná společnost se potýká s velkou fluktuací na pozici vedoucí směny. Váš

návrh může přispět ke snížení fluktuace na této pracovní pozici. Jaká další opatření by mohla fluktuaci na této

pracovní pozici ještě více snížit? 2) Jakým způsobem byla vypočtena velikost uspořeného skladového prostoru ve

výrobní hale a v oddělení logistiky (viz obrázek 21 a 22, s. 62)? 3) Uvažuje vybraná společnost i implementaci

Vašeho návrhu?
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