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Cíl práce Cílem práce je na základě analýzy současného systému řízení jakosti ve 

vybraném podniku posoudit a zhodnotit zabezpečení jakosti 

produkovaných výrobků.  Součástí práce také bude návrh souboru opatření 

pro zvýšení jakosti ve výrobním procesu. 

 

Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

  x  
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Vzhledem k hůře hodnocené komunikaci obchodníků zákazníky je to možné jazykovou 

bariérou ? 

2) Jsou jednotlivé linie podniku stejně přínosné z hlediska vytvářeného obratu ? 

 

Celkově diplomovou práci hodnotím kladně a to jak teoretickou část, kde je z teorie vybrané 

to nejpodstatnější a v praktické části, na základě uvedených dat, autorka dochází ke správným 

závěrům, se kterými souhlasím.  

Uvedené tabulky, grafy a obrázky v diplomové práci dobře dokumentují a vysvětlují 

probíranou problematiku. 

      



Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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