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Závěrečná bakalářská práce Adama Hlouška byla řešena v praktických podmínkách 

společnosti zabývající se výrobou hnacích systémů a klimatizační techniky, jejichž stěžejním 

odběratelem je automobilový průmysl. Cílem práce byla analýza a vyhodnocení účinnosti 8D 

Reportu, jako jednoho z možných a v automobilovém průmyslu prakticky povinných nástrojů pro 

řízení reklamací.  

Předložená bakalářská práce je zpracována na 51 stranách textu, rozděleného celkem do 7 

kapitol (včetně úvodu a závěru). Teoretická část práce uvádí rozbor problematiky systémů 

managementu kvality, řízení reklamací a 8D Reportu. Praktická část práce začíná analýzou 

současného stavu řízení reklamací zákazníka a uplatňování 8D reportu ve společnosti, v níž je 

práce řešena. Na počátku praktického řešení musel student vyřešit nelehký úkol a stanovit způsob, 

který mu umožní stanovit účinnost 8D Repotu z hlediska procesu řízení reklamací. Vlastní 

hodnocení účinnosti je tak realizováno prostřednictvím analýzy trendu v počtu reklamací za roky 

2014–2017 a analýzou konkrétních realizovaných 8D Reportů. Bohužel výsledky provedených 

analýz neposkytly takové informace, díky kterým by bylo možné jednoznačně prohlásit, že je 8D 

Report účinným nástrojem řízení reklamací. Nicméně se autorovi práce podařilo identifikovat slabé 

stránky praktické aplikace 8D Reportů ve společnosti a navrhnout opatření, která by měla přispět 

ke zvýšení účinnosti tohoto nástroje. 

Hodnocení práce: 

- Soulad se zadáním: Výsledná bakalářská práce je v souladu se zadáním BP a splňuje 

vytýčený cíl práce. 

- Obsahová a formální úroveň: Posloupnost a návaznost jednotlivých části práce je 

poměrně logická a jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny. Po formální a jazykové 

stránce se v práci vyskytuje větší množství gramatických chyb a nepřesných formulací. 

- Přístup studenta v průběhu řešení práce: Autor přistupoval k řešení BP aktivně a 

zodpovědně až v pozdějších fázích řešení práce, což se bohužel projevilo v konečném 

zpracování práce. Konkrétně v již zmiňovaném nedostatku (výskyt gramatických chyb) a ve 

výstupech praktické části práce, které mohly být zpracovány mnohem důsledněji.  

- Praktický přínos a výsledky práce: Výsledky předložené bakalářské práce by měly 

přispět ke zlepšení procesu řízení reklamací s využitím 8D Reportu a tím přispět i k vyšší 

účinnosti tohoto nástroje. 

K práci nemám žádné připomínky a návrhy do diskuse a mohu konstatovat, že autor splnil 

zadání bakalářské práce, prokázala svou schopnost řešit praktické problémy s využitím 

teoretických znalostí nabytých studiem, a proto předloženou bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě. Celkově BP a přístup autora hodnotím známkou: 

 

- dobře - 

V Ostravě dne 30. 5. 2018        Ing. David Vykydal, Ph.D. 
                           vedoucí BP  


