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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce studenta Bc. Vojtšcha Pátka se zabývá implementací metody SPC na montáž  dílů 
středového panelu automobilu. Jednotlivé součísti jsou vstřikováný a následně montováný ve 
výrobní lince ve firmě Fremach. V teoretické části je podrobně popsána  teorie managementu 
kvaliti a také difinice statické regulace. Teoretická část tvoří dobrý základ pro zpracování praktické 
části. 
 
Praktická část je rozdělena do dvou částí. V první polovině praktické části je zhotovena analýza 
současného stavu před zavedením metody SPC. Výsledkem této analýzy bylo že proces je staticky 
nezvládnutelný ale zpusobilý. Druhá polovnina praktické části je věnována samotné implementaci 
metody SPC. byl vytvořen akční plán, inovace měřicí stanice v těsné blízkosti výrobní linky a 
následně došlo k novému měření a analýze dat. V práci byli splněny všechny její cíle a je 
zpracována na velmi dobré úrovni.  K práci mám jen drobné výtky. A to k mírnemu odklonu od 
šablony . I přesto ji doporučuji k obhajobě se známkou A výborně 

Otázky oponenta diplomové práce: 
1. V práci jste prováděl testy na normální rozdělení jaké jiné typy rozdělení znáte? 
2. Co je to normované normální rozdělení? 
3. Z jakých důvodů mohlo docházet k vychylení procesu v regulačních diagramech u analýzy 
současného stavu? 
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