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Komentáře k diplomové práci:
Diplomantka v práci riešila problematiku zvýšenia produktivity a kvality činností servisného
pracoviska na opravu TV príjímačov v s.r.o. Universal media Corporation (Slovakia). Téma
práce bola konzultovaná s uvedenou s.r.o. s tým, že výsledky práce budú využité v praxi.
Diplomantka v teoretickej časti spracovala prehľad poznatkov z oblasti manažérstva kvality
výroby, ľudských zdrojov a BOZP.
V praktickej časti spracovala detailnú analýzu súčasného stavu zabezpečovania opráv TV
prijímačov v vyššie uvedenej s.r.o., identifikovala príčiny neplnenia plánu pri realizácii
opráv TV prijímačov. Na základe spracovanej analýzy následne navrhla opatrenia vedúce
k optimalizácii procesu opráv TV prijímačov (nový postup při selekcii prijímačov na vstupe
do procesu opráv, nový postup vykonávania samotných opráv, opatrenia zvyšujúce
motiváciu zamestnancov a opatrenia na zlepšenie poriadku na pracovisku). Niektoré
z uvedených opatrení sú už zavedené do výroby s kladným výsledkom.
Diplomantka bola pri spracovávaní práce aktívna, postup riešenia viackrát konzultovala
s vedúcim práce,postupovala systematicky, preukázala že vie v praxi vhodne aplikovať
poznatky získané počas štúdia. Predpokladám, že diplomantkou navrhnuté opatrenia povedú
k optimalizácii stávajúceho procesu opráv a k zvýšeniu kvality opráv.
Diplomová práca bola preverená na plagiatorstvo. Výsledkom kontroly je konštatovanie, že
práca nie je plagiátom.
Otázky vedoucího diplomové práce:

V Zlíně dne 14.5.2014
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