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Komentáře k diplomové práci:
Posuzovaná diplomová práce řeší návrh metodiky auditu výrobních firem. Práce obsahuje
celkem 38 stran. Z toho 14 stran teoretické části a 17 stran praktiké části, 11 obrázků, 1
tabulku a rozsáhlou přílohu, která podle hodnotitele měla být zařazena do obsahu práce
jelikož obsahuje 32 stran. Do přílohy by mohly být přiloženy vyplněné auditní otázky
z některé ze sledovaných firem.
V teoretické části obecně definuje řešení, popisuje problém řešení a velice stručně naznačuje
metodiku řešení.
V praktické části je provedeno hrubé naznačení metodiky bez komentáře a bližších informací
o auditovaných pracovištích, což zbytečně působí jako vymyšlená data. Hodnocení a závěry
z důsledku provedených auditů jsou skromné.
Předložená práce pouze uspokojivě plní cíl diplomové práce. Zejména teoretická část
neposkytuje žádné infornace, jak teoretické, tak literární a obsahuje množství netechnických
výrazů a nenormalizované pojmy. Jsou uváděny procesní pojmy a do toho umístění procesu.
Např. posuzována je příprava materiálu nikoli míchána apod.
Autor má také řadu nedostatků jazykových a kontrolních, která, podle předložené práce by
měla být jeho studovaným oborem.
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky oponenta diplomové práce:
1. Jaká je rozdíl mezi pojmy jakost, neshoda, kvalita?
2. Vysvětlete metodu DOE a její použití v auditu?
3. Uveďte auditované podniky!

V e Zlíně dne 20.5.2014
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