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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   

 

kritéria 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)Na jaké trhy se vybraný podnik zaměřuje ? 

2) Výsledky z vyplněných a vrácených dotazníků jsou dostatečně průkazné ? Není to malé 

množství údajů? 

Hodnocená diplomová práce podrobně přibližuje problematiku systému jakosti ve výrobním 

podniku. V teoretické části jsou přehledně zpracovány možnosti řízení a zabezpečování 

jakosti. Pozitivně lze hodnotit také praktickou část, kde autorka dokázala poskytnutá data 

z podniku analyzovat, vhodně graficky znázornit a z těchto podkladů vytvořit možná 

doporučení pro zlepšení systému managementu kvality. 

Autorka analyzuje počty a druhy konkrétních reklamací ve vybraném podniku a snaží se 

zjistit  příčiny poškození výrobků a z nich plynoucí reklamace. Ve svém návrhu doporučuje 

pro podnik zavést Demingův cyklus neustálého zlepšování PDCA. V závěru diplomové práce 



je konstatováno, že systém managementu kvality je na vysoké úrovni a k výraznému zlepšení 

došlo v roce 2014. 

 

 

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