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

Diplomová práce řeší problematiku implementace systému managementu kvality dle 
technické specifikace ISO/TS 16949 v konkrétním podniku. Autor definoval procesy 
probíhající uvnitř podniku, aby mohly být následně řádně naplněny požadavky technické 
specifikace ISO/TS 16949. Velmi podrobně jsou popsány proces Sériové výroby - lisování a 
proces obchodní činnosti (prodej a nákup), včetně jednotlivých vstupů, výstupů a 
odpovědných pracovníků za jednotlivé dílčí kroky. Autor podrobně popsal současný stav ve 
vzorovém podniku, s následným postupem revize zavedeného systému ISO 9001. 

Použitou literaturu zabývající se danou problematikou lze považovat za dostačující. 
Zejména si myslím, že je důležité vyzdvihnout velké množství použitých zahraničních zdrojů, 
které jsou zdrojem informací o vývoji v oboru řízení kvality.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Autor při zpracování diplomové práce vycházel ze svých praktických znalostí v oblasti 
systémů řízení. Podrobně popsal jednotlivé procesy včetně kontrolních mechanismů. 
Hodnocená diplomová práce je využitelná jako podrobný návod k zavedení technické 
specifikace ISO/TS 16949.   
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Předložená práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Předložená práce splňuje formální náležitosti stanovené pro diplomovou práci, a to jak 
rozsahem, strukturou i obsahovou částí. 
 

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

Diplomová práce neobsahuje originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 



1) V ekonomickém zhodnocení kalkulujete náklady spojené s projektem. Má společnost 
prostor pro snižování některých uvedených nákladů? 

 2) Z jakého důvodu je kalkulována potenciální spolupráce se společností ŠKODA 
AUTO jen na pět měsíců? 

3) Existuje podle Vás univerzální model SMK, který by bylo možné implementovat 
jako nástroj pro řízení kvlaity v různých podnicích s různými obory činností?  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 

 

 

V Ostravě dne 28. května 2014 . 

 

.......................................... 

      


