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Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Na str. 58 píšete, že se v rámci oddělení jakosti ve společnosti Federal-Mogul Friction Products, a. s. provádí
také interní audit. Myslíte si, že se ve jmenovaném podniku jedná o vhodné organizační začlenění zaměstnanců
provádějících interní audit?
2. V kapitole 3.3 popisujete metody FMEA a FM TiPS. Čím jsou tyto metody pro Vámi zkoumanou společnost
vhodnější než jiné metody analýzy rizik popisované v kapitole 2.3.

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,
nevyhověl/a.
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