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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 
 

Hodnocená práce má celkově vhodnou strukturu, v úvodu je popis společnost SIGMA 

GROUP a uplatňovaného systému kontrol, dále je zde vhodně zařazen i stručný popis 

systému managementu kvality dle EN ISO 9001. Velmi pěkně a účelně byla vypracována 

procesní mapa s krátkým popisem použitého programu pro tvorbu procení mapy a práce s 

tímto programem. Úplný popis jednotlivých typů kontrol vhodně předvádí průběh kontrolních 

činností v SIGMA GROUP. Pro vstupní kontrolu bylo správně analyzováno vybrané slabé 

místo, s využitím diagramu příčin a následků byly identifikovány jednotlivé možné příčiny a 

bylo navrženo logicky správné řešení. Uvedený závěr je poněkud zjednodušený pro potřebu 

školní práce, u složitější aplikace by bylo potřeba u nalezených příčin zhodnotit jejich 

důležitost a významnost viz doporučení v části Otázky k obhajobě.  

Obsah práce je v souladu se zadaním a její závěry byly spráně formulovány v návaznosti na 

získané poznatky a provedené posouzení. 

Celkově práce prokazuje velmi dobrou orientaci studenta v typech a charakteristikách kontrol 

kvality potřebné pro strojírenskou výrobu. Kladné ocenění zasluhuje zejména logičnost a 

přehlednost zpracovaných map procesů. 

      

      

      

      

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

Popsat a vysvětlit úplný postup při zjišťování příčin problémů a následném analyzování 

diagramu rybí kost pro zjištění důležitosti, významnosti nalezených jednotlivých příčin např. 

pomocí Paretovy analýzy 

Vzhledem k dílčí chybě v  čl. 8.2.4 (v nadpise je kvalitativní kontrola, ale na začátku textu je 

chybně uvedeno kvantitativní  kontrola) vysvětlit rozdílnost činností při kvantitativní a 

kvalitativní kontrole. 

      

      



      

 

Strukturované hodnocení práce: 
 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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