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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá regulací kvality výrobního procesu ve vybraném podniku. 

Vzhledem k tomu, že ve vybraném podniku není implementován žádný systém řízení kvality a kvalita 

není systematicky sledována, hodnotím velice pozitivně analytickou část, kde student pomocí různých 

nástrojů komplexně vyhodnotil kvalitu vybraného výrobního procesu.  

Připomínky mám k přesnosti některých formulací a k zařazení některých kapitol v teoretické části - 

např. kap. 2.2, která není nikterak provázaná s praktickou částí. 

Text obsahuje překlepy, v menší míře pravopisné chyby. Práce vykazuje několik formálních 

nedostatků - v textu je odkazováno na Přílohu 1, 2, 3. Samotné přílohy jsou ale značeny A, B, C. 

V kapitole 4.2.1.3 pracuje autor s tabulkovou hodnotou (A_4) a odkazuje se na přílohu. Hodnota této 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).  

 

konstanty není ale v příloze uvedena. Objevuje se nejednotný formát u nadpisů kapitol - kap. 4.1 a 4.2. 

V textu se vyskytuje také nepřesné značení proměnných. 

I přes výše uvedené připomínky považuji práci za kvalitní, vyzdvihuji především praktickou část, která 

má logickou strukturu, je psána srozumitelně a přináší řadu přínosných poznatků. Student prokázal 

schopnost provázat výsledky jednotlivých použitých metod a nástrojů hodnocení kvality a vyvodit 

logické závěry.  

Především kvůli formálním nedostatkům doporučuji hodnotit práci klasifikačním stupněm velmi 

dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Na str. 35 uvádíte, že za správný výrobek se považuje ten, jehož délka se pohybuje mezi 31,7 a 32,3 

mm. Na str. 37 pak uvádíte, že tři Vámi naměřené hodnoty, které se pohybovaly v uvedených mezích, 

byly pracovníkem společnosti vyhodnoceny jako nemožné a s největší pravděpodobností se tedy 

jednalo o chyby v měření. Jakým způsobem jsou tedy ve výrobním procesu nastaveny toleranční meze, 

když jich sledovaný parametr ve skutečnosti nemůže dosáhnout? Je metodika stanovení mezí 

v souladu s řízením kvality?  

 

2. Objasněte, jaké dopady má řízení kvality výroby na finanční analýzu podniku? Je možné odvodit 

pozitivní dopady managementu kvality na podnikové finance?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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Metodické poznámky: 
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