
 nám. T. G. Masaryka 275 

  762 72  Zlín 

Posudek oponenta diplomové práce  Strana 1/2 

Verze 20110510 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno studenta: Bc. Lucie Vašíčková 

Studijní program: N3909 Procesní inženýrství 

Studijní obor: Řízení jakosti 

Zaměření (pokud se obor dále dělí):       

Ústav: Ústav výrobního inženýrství 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Navrátil 

Oponent diplomové práce: Ing. Aleš Mizera 

Akademický rok: 2013/2014 

 

Název diplomové práce: 

Zavádění SPC pomocí CAQ systému v provozu plastikářské výroby ve firmě Greiner 

packaging Slušovice s.r.o. 

 

 

Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání diplomové práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 
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3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 

literárních zdrojů 
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6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce Bc. Lucie Vašíčkové se zabývá zaváděním SPC pmocí CAQ systému 

v provozu plastikářské výroby společnosti Greiner packaging Slušovice s.r.o.  

V teoretické části diplomantka popisuje základní pojmy z oblasti managementu kvality a 

metodiky SPC. 

V praktické části je popsán současný stav řízení kvality a návrh nového řešení pro 

přehlednější a snadnější kontrolu kvality ve společnosti Greiner packaging Slušovice s.r.o. 

Práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni, avšak tuto úroveň lehce snižují 

překlepy, nekvalitní obrázky a poměrně malý počet literárních zdrojů, ze kterých 

diplomantka čerpala.  Ovšem pro praktické využití této práce tyto výtky jsou až druhořadé. 

Oceňuji hlavně, že práce vychází z konkrétního problému, který se diplomantka snaží 

vyřešit.  

 

Práci hodnotím známkou A - výborně. 

 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

1. Název společnosti jak jsem se dočetl ve Vaší práci je "greiner packaging slušovice s.r.o.", 

je to tak, nebo je to jen název, který společnost využívá jako reklamu pro zviditelnění? 

2. Rozmístnění měřících prvků ná stole, jste konzultovala přímo s lidma, kteří budou tyto 

stanice využívat? 
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