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Komentáře k diplomové práci:
Diplomant v práci riešil problematiku zavádzania systému procesného auditu vo výrobnej
spoločnosti, zloženej z viacerých výrobných jednotiek. Cieľom práce je overenie systému
procesného auditu v praxi - v podnikoch gumárenského priemyslu.
V teoretickej časti práce diplomant spracoval stručnej forme prehľad výrobných procesov pri
výrobe gumárenských výrobkov, popísal metódy hodnotenia kvality výrobkov, faktory
vplývajúce na jej stabilitu a v súčasnosti najpoužívanejšie nástroje pre hodnotenie kvality
výroby.
V praktickej časti spracoval detailný postup na fyzické zavedenie systému procesného auditu
do podnikov v gumárenskom priemysle (podľa predpisu VDA 6, časť 3). Súčasťou práce je
i návrh iteraktívnych formulárov na spracovanie a vyhodnocovanie procesného auditu podľa
vyššie uvedeného predpisu. Formuláre sú uvedené jako príloha práce. Navrhnutú metodiku
procesného auditu aplikoval na podniky gumárenského priemyslu. Výsledky sú zhrnuté
v grafickej forme.
Diplomantka pri spracovávaní práce pracoval samostatne, postup riešenia viackrát
konzultoval s vedúcim práce. Pri spracovávaní práce postupovala systematicky a preukázal,
že vie v praxi vhodne aplikovať poznatky získané počas štúdia.
Diplomová práca bola preverená na plagiatorstvo. Výsledkom kontroly je konštatovanie, že
práca nie je plagiátom.
Otázky vedoucího diplomové práce:
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