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 Předmět hodnocení A 
100–

91  

B 
90-81 

C 
80-71 

D 
70-61 

E 
60-51 

F 
50- 

1. Vymezení řešeného problému a cíle diplomové práce.  X     

2. Samostatnost zpracování tématu. X      

3. Komunikace s vedoucím diplomové práce (např. přístup 

k zapracování doporučení). 
X      

4. Shoda názvu práce a jednotlivých kapitol s obsahem práce.  X       

5. Vhodnost použitých metod. X      

6. Úroveň popisu metodiky. X      

7. Způsob zpracování analýz a vyvozování závěrů  (logika 

postupu, schopnost argumentace, úroveň interpretace výsledků).  
 X     

8. Propracovanost návrhů a doporučení.  X     

9. Správnost získaných výsledků.  X     

10. Naplnění cílů diplomové práce.  X     

11. Vlastní přínos (invenčnost, významnost výsledků apod.). X      

12. Jazyková a grafická úroveň. X      

13. Dodržování pravidel pro bibliografické citace. X      

Diplomová práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses s výsledkem: 
vykazuje – nevykazuje1 závažnou shodu (nad 25 %). 

                                                 
1 Nehodící se škrtne. 
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Doplnění hodnocení diplomové práce  

A. Práce studenta v průběhu řešení diplomového úkolu 

Studentka pracovala samostatně, kreativně. Práci pravidelně konzultovala s vedoucím práce a připomínky 
z velké části zapracovala do textu. 
 

 

 

 

 
B. Přednosti práce 
Samostatné inovativní zpracování problematiky sledování a analýzy nákladů na kvalitu. 
 
 
 
 
 
 
C. Připomínky k práci 
V části 3 mohly být alespoň stručně popsány hlavní výrobní linky plus jejich hlavní produkty, poněvadž pak se 
v dalším textu na tyto výrobní procesy nebo produkty autorka odkazuje. Viz např. str. 37 „linka BMW“ a další. 
 
 
 
 
 
 
D. Zdůvodnění navrhovaného hodnocení 
Práce může mít praktický přínos pro firmu, kdy na bázi diplomové práce lze vytvořit firemní systém sledování 
nákladů na kvalitu. Proto je práce hodnocena jako „výborná“. 
 
 
 
 
 
 
E. Otázky pro obhajobu (2-3 otázky) 
1. Na str. 39 autorka vysvětluje, že náklady na kalibraci, údržbu a opravy měřidel činily v roce 2016 celkem 

261.000,- Kč. Tyto náklady se v roce 2017 mají snížit na 15.000,-Kč, neboť firma má nakoupit nová měřidla. 
Do této úvahy autorky pravděpodobně není zahrnuta cena za nákup nových měřidel.  

2. V posledním odstavci na str. 47 je naznačena úvaha ohledně investování do prevence a následného snížení 
nákladů na vady, detailněji je to pak rozpracováno v obrázku 4.1. Odkud autorka získala odhad výše nákladů 
po zlepšení?  

 
 
 
 
 

V Ostravě dne   5.5. 2017                                                                                              
………………………………………………………… 
                                                                                                        podpis vedoucího diplomové práce   


