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Diplomová práce předložená k oponentuře plně odpovídá zadání. Není pouhým 

shrnutím teorie QFD, ale obsahuje i konkrétní „dům kvality“ (QFD diagram) vypracovaný 

pro vzorovou LED zadní skupinovou svítilnu, který bude sloužit jako vstupní podklad pro 

diskuzi se zákazníky v rámci nabídkových a akvizičních řízení nových projektů. Na trhu 

se objevuje stále více zákazníků, kteří požadují zapojení a spolupráci dodavatelů do 

tvorby základního konceptu výrobku (tzv. předvývoj / výzkum) a přenechávají definici 

určitých požadavků výrobku na zvážení dodavatelům. V těchto případech QFD slouží 

k vydefinování a vyhodnocení požadavků na výrobek a předložení návrhu zpět 

k zákazníkovi. 

Práce je dobře strukturovaná a jednotlivé její části na sebe logicky navazují (teorie 

– analýza současného stavu – sběr a analýza dat – vyhodnocení – doporučení). Rozsah 

použité literatury je vyhovující, rovněž tak volba jednotlivých publikací a autorů se 

vztahuje k zpracovanému tématu práce. 

Předložená diplomová práce je velmi komplexní. Teoretická a praktická část jsou 

vhodně vybalancované. Teoretická část obsahuje vysvětlení a principy metody QFD a 

ostatních souvisejících nástrojích kvality. Přivítal bych konkrétnější vysvětlení postupu 

tvorby QFD spojené s vizualizací jednotlivých kroků, jako např. články a publikace od 

Creative Industries / AUT, Warwick Manufacturing Group, Dr.Rupesh Gupta a jiné. 

Velmi oceňuji srovnání obou zmiňovaných přístupů k metodice QFD (VDA 4.3.2 a QFD 

Handbook dle ReVelle).  

V praktické části jsou nejdříve vyjasněny požadavky na výrobek ze stran různých 

subjektů, které mají na těchto požadavcích určitý zájem (zákon / legislativa, zákazník a 

dodavatel). Vyhodnocené top znaky kvality korespondují s minulými analýzami a 

průzkumy, prováděnými firmou Hella. Reflektují rozdílný přístup k požadavkům na 

výrobky ze strany automobilek (OEM) a koncových uživatelů. Celosvětový trend ale 

nasvědčuje tomu, že cesta je ve změně tohoto přístupu a větší orientovanost na koncového 

zákazníka.  



Formální připomínky a doporučení k obsahu práce : 

 

- Kapitola 1.4.1.2 : pro lepší pochopitelnost by metodika výpočtu jednotlivých 

koeficientů mohla být podpořena vizuálním znázorněním jednotlivých početních 

kroků. 

- Příloha 1, otázka č.2 : odpověď b) rozdělit déle do menších věkových rozsahů. 

- Příloha 1 : nejasná definice samostané otázky č.7, 8 a 9 v dotazníku (bez odpovědi 

nedává smysl). 

- Příloha 3, 7, 9, 10 : obrácený diagram, doporučuji otočit o 180°. 

- Příloha 4, 5, 6 : bylo by vhodné doplnit např. zkrácený text požadavků a znaků 

kvality z důvodu lepší přehlednosti. 

 

Náměty a otázky do diskuze v rámci obhajoby práce : 

 

- Jakou ze zmiňovaných metodik QFD (VDA 4.3.2 vs. QFD Handbook dle ReVelle) 

doporučujete pro použití v automotive ? 

 

Závěrečné hodnocení : 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm : 

- výborně - 
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