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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce studentky Lucie Vašíčkové se zabývá zaváděním statistické regulace 

výrobního procesu (SPC) v podmínkách plastikářské firmy greiner packaging slušovice s.r.o. 

Práce je zpracována v rozsahu 61 stran a přehledně rozdělena na dílčí celky. 

V teoretické části se studentky zabývala základní terminologií a problematikou z oblasti 

řízení jakosti a statistických metod řízení jakosti. 

Praktická část je rozdělena na šest podkapitol, kde se studentka věnuje praktické aplikaci 

zavádění výše zmíněného SPC do výroby. 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, jak po obsahové tak po 

formální stránce a dále byla práce zkontrolována v systému theses.cz se shodou 0% - není 

plagiát. 

Studentka Lucie Vašíčková pracovala samostatně, projevila zodpovědný přístup k řešené 

problematice a také kladně hodnotím budoucí reálný výstup zadané práce v provozu 

plastikářské firmy. 
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