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Autorka Vpráci nejprye Vpruni a druhé kap]tole popisuje hsiolii a možnosti použiti
analýzy FIVEA, jeji ozdéleni, piiklady použivaných fomulářú á způsobů hodnocenl. Ve lřeii
kapiiole stručně popisuje íirmu §túken pío kteíou byly nové náVíhy analýzy FMEA wtvořeny.
V následljicí kapilole jsou popsány 3 součásti, kteé byly Vyblány prc ana]ýzu a všech,ry
\.^y'obnl prccesy, které se těchto součástí týkaji. Vpáté kapitoe jsou uvedeny návíhy na
zlepšenl stáVajíci, ve]m skučné analýzy, Velmidůležilé a přínosné jsou aulorkou rylvořené
návrhy labulek pro Whodno@ni významu, Výsky,tu a odhalení možných vad, Takové tabulky
se ve fřmě dosud nepoužívaly a nebyla tak zajišiěna objektivnosl á opakovatelnost
plovádéných analýz, V poslední kapitole allorka shmUjé póžnatky 2 próvedených analýz a
pop]slje nejčastějšl a nejžávažnější vady a ínožnosl jejich omezeni, případně úplného

Hodnocení VedoUciho práce:

c) jak diplomant využllpodklady získané vpraxia zodborné liieratury

a) úpnostpÉce z hlediska požadáVků zadáni

oiplomová píá@ je dosiateéné obsáhlá, má odpovidajici rozsah a strukiuru Auiorka
podrcbně popisuje leorii problemáljky ana]ýzy F[4EA a přijejí plaktické ap]ikacina třech dllech
zcela pokazuje její zna ost. Podrcbnou analýzou dílů zcela spln la požadávekzadání DP,

b) zda d]pomani poslupoval samostatně a aktivně

Autoíka pracovala samostaině, §amostalně nasludovala potřebnou lilératuru á noímy,
PÉvidelně (minimálné jednou iýdně) docházela do íiímy a zde prcblematiku analýzovaných
dilú konzu tovala s pÉcovnikyjednotljvých odděleni,

Auloíká sé vdané problematice ve]mi dobňe zolentovala a spráVně po!žila všechny
inioímace žiskané ve výrcbním procesu anályzovaných dílů. Vytvořené náWhy iabllek
hodnocení a vlastni analýzy Fl,,,lEA odpovídaji používáným normám,

pío[áala ýelmi dobrou schopnost leoFlc|.ého



d) jáká je odborná úrcveň diplomové práce a jeji přiio§ prc obol

Předložená pláce je na Vélmi dobré odborné L]rovni, aulorka zcea sp]nila zadáni a
dadňela póžadaýky pb Vypíacováni diplomové práce, Pravidelným docházenim do firmy
získala a žpracovala vélké množslví lníormaci nutných Pro kvalitni zpÉcovári analýzy FIMEA,
VypÉcované anaýzy mohou sloužit jakó Vzor prc dalši analýzy podobných součásiek,
Přínosenr je Vytvorení tabulek pro hodnócení Vád, protože Umožni objekt]vni hodnoceni pii
dalšlch nó!ý.h ánalýžách.

Formálnl stránka práce odpovidá diPlomové Prácl nemá žádné nedostaiky, Práce má
do§talečné ňnožstvl tabulek a óblázků, kleré doplňUji iexiovou čási. Vpřiloze jsou Uvedeny
komplelrl ánllý7y dilů a iéiich výkÉsová dolLŤentáce

PĎedložená diplomová práce splňUjé požadavky prcto ji doporučuji kobhajobé a

a navňujiMo otizky p@ obhajobu:

1. Považujete k tlcké rizlkové óislo 100 pro dané dily za opiimáininebo bystejeho
hodnoluzíněnia?

2. Je jižvyhodiocen přlnos někieíých reálizováných náplaviých opaťenl?
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