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Diplomová práce Bc. Daniely Ševčíkové s názvem "Aktualizace metodiky FMEA v souladu 
s připravovanou revizí příručky VDA 4" je vypracována v souladu s jejím zadáním a plně mu 
odpovídá. 

Struktura práce má logicky na sebe navazující části a uspořádaní. Rozsah práce odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomové práce. Rozsah teoretické části je mírně menší, než je 
rozsah praktické části, což je ale dáno několika značně rozsáhlými tabulkami přesahujícími 
několik stran v praktické části. 

Formální úprava diplomové práce je na nižší úrovni, než bych očekával. Hned v samotném 
úvodu práce je několik velmi hrubých pravopisných chyb. Otázkou je, zda nechala 
diplomantka svou práci přečíst i někoho jiného s cílem odhalit a odstranit chyby. S podivem 
pak je, že tyto chyby unikly i vedoucímu diplomové práce, který ji jistě četl! Dále bych zmínil 
nevhodné dělení tabulek na dvě strany tam, kde by bylo možno tabulku vložit na samostatný 
list nebo jako přílohu diplomové práce. Také se v tabulkách 3 - 6 opakuje záhlaví tabulky 
uprostřed tabulky samotné. Pravděpodobně diplomantce před tiskem odskočila část tabulky 
na další stranu tak nešťastně, že se záhlaví, které nejspíše mělo být původně na začátku 
stránky, dostalo někam do jejího průběhu. Toho si ale měla diplomantka (a nejen ona) 
všimnout a opravit.  

Diplomantka v teoretické části popisuje přístupy k managementu kvality, plánování kvality 
produktů a používané metody. Nakonec se poměrně detailně věnuje metodice FMEA. Tato 
část diplomové práce je vypracována jasně, strukturovaně, v logickém sledu a dostatečně 
obsažně. Samotná praktická část se pak věnuje dopodrobna hledání rozdílů v současně 
používané FMEA dle VDA4:2012 a chystanou metodikou FMEA dle VDA/AIAG. Tato část 
je založena zejména na, někdy až otrockém, překladu původního rozsáhlého německého 
dokumentu, což se bohužel promítlo například tím, že text v tabulkách 3 - 6 je velmi 
šroubovaný a mnohdy nedává příliš smysl. Samotná analýza rozdílů je provedena dobře, 
odlišnosti jsou dostatečně určeny a popsány. Samotná část věnovaná návrhu postupu realizace 
FMEA procesu podle VDA/AIAG ve společnosti United Polymers, s.r.o. je poměrně krátká a 
je vyplněna zejména popisem současného stavu využívání FMEA v procesech 
United Polymers, s.r.o. Diplomantka sice tuto kapitolu nazvala "Analýza současného stavu 
využívání FMEA…", ale ve skutečnosti jde o pouhý popis současného stavu a nikoliv 



o analýzu. Návrhy změn pro provádění FMEA procesu ve společnosti United Polymers, s.r.o. 
nejsou nijak rozsáhlé (více než diplomantka napsala asi ani nebude nutné), ale chybí mi zde 
návrh plánu přechodu na novou metodiku s odhady časové a personální náročnosti. Takový 
plán, byť založený jen na teoretickém, ale jistě kvalifikovaném odhadu odpovědnými 
pracovníky společnosti United Polymers, s.r.o., by vhodně doplnil tuto kapitolu. Pracovníci 
dotčení chystanou změnou metodiky by určitě byli schopni takový odhad diplomantce 
poskytnout. 

Vznáším následující náměty k diskusi a prosím diplomantku o zodpovězení následujících 
otázek: 

 Jaké jsou hlavní role moderátora FMEA? 

 Na několika místech (str. 33, 37 a 52) zmiňuje diplomantka 4M (Man, Machine, 
Material, EnvironMent - někdy také Mother Nature). Ishikawův diagram ale častěji 
pracuje se 6M. Jaká jsou další dvě M, která diplomantka neuvedla a co znamenají? 

 V čem spatřuje diplomantka výhody v současnosti používané metodiky FMEA oproti 
chystané  metodice FMEA a v čem je podle ní nová metodika lepší ve srovnání s tou 
stávající? 

Diplomová práce Bc. Daniely Ševčíkové má potřebný rozsah, formální stránka práce však 
je na nižší úrovni. Praktická část mírně převažuje svým rozsahem nad částí teoretickou. 
Využitelným výstupem této diplomové práce je srovnání současné a chystané metodiky 
FMEA, analýza a popis rozdílů, což je provedeno dobře. Tím nejpřínosnějším bodem by pak 
měl být návrh kroků pro přechod na novou metodiku a také návrh nového formuláře 
pro provádění PFMEA. Ten je sice uvedený jako příloha č. 4, ale na příslušnou stranu 
diplomové práce se dostal zřejmě jen fragment tohoto formuláře, což jen dokládá 
nedůslednost práce diplomantky (a asi bohužel i vedoucího diplomové práce), která se jako 
červená nit táhne celou prací. Diplomantka do této své diplomové práce nevnesla mnoho 
svých nebo nových poznatků. Otázkou je, zda je to v případě víceméně kompilační práce 
reálně možné. Praktické využití této práce vidím zejména v lepší a jednodušší orientaci 
ve změnách, které přinese nová norma. Výsledky práce budou určitě využity ve společnosti 
United Polymers, s.r.o. při přechodu na novou metodiku FMEA, ale další využití práce bude 
pouze částečné. 
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