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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
U řízení nákladů kvality, je potřeba zahrnout spoustu vlivů na konečné hodnocení. Proto řadím toto téma spíše mezi 
náročnější. 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání práce bylo celkově splněno, s následným doporučením, jež je aplikovatelné v praxi, což je velkým přínosem této 
práce. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postu, analýza a finální zhodnocení, je aplikovatelné v praxi, proto vidím tento postup jako vhodně zvolený. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Kvalita, její hodnocení a analýzy se z 80ti % opírají o metody řešení a analýzu dat, nicméně je zde vždy prostor pro zahrnutí 
zkušeností z praxe v tomto oboru. Proto hodnotím jako velmi dobře, nikoliv výborně. S důvodu nedostatku praxe a 
zkušeností v oboru. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Tato práce má vysokou úroveň, nicméně stále je psaná srozumitelně a čitelně pro širokou veřejnost. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů považuji za dostatečný ke zpracování práce. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Závěrečná práce se opírá o reálná data a výstupy z praxe, jejímž výsledkem je model použitelný pro společnost. 
Proto hodnotím tuto práci jako výbornou. 
 

1) Lze daný model PAF v podmínkách podniku dále rozšířit? 
2) Je pravděpodobné, že dojde k dodržení cílů kvality stanovených podnikem pro rok 2020 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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