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Závěrečná diplomová práce Bc. Daniely Ševčíkové byla řešena ve společnosti United Polymer, 

s.r.o., která se zabývá výrobou gumových a plastových dílů a v současné době je její produkce 

z 92 % dodávána do automobilového průmyslu. Proto je tato společnost povinna splňovat řadu 

požadavků uvedených ve standardech pro oblast automobilového průmyslu. Mezi jeden 

z požadavků patří využívání metody FMEA ve fázi návrhu a vývoje produktů a procesů jejich 

realizace, což pravděpodobně bylo důvodem zadání tématu předložené diplomové práce ze strany 

uvedené organizace. Cílem práce byla analýza rozdílů mezi platnou a revidovanou verzí příručky 

VDA 4 (VDA4:2012 vs. VDA/AIAG:2017) a následná aktualizace metodiky FMEA využívané ve 

zmiňované společnosti. Na začátek je nutné upozornit na problémy, s kterými se diplomantka 

potýkala od začátku řešení své práce. Oproti předpokládanému termínu oficiálního vydání 

revidované verze příručky VDA 4 na konci roku 2018 ve skutečnosti došlo ke zpoždění a 

diplomantka byla nucena pracovat po celou dobu řešení práce pouze s draftem tohoto dokumentu. 

I přes tuto skutečnosti bylo na základě vzájemné diskuze mezi vedoucím práce – diplomantkou a 

diplomantkou – konzultantem (zástupcem společnosti United Polymer, s.r.o.) rozhodnuto o 

pokračování v řešení diplomové práce na toto téma. A s tím souvisí další problém, a to jazyková 

bariéra, protože zmiňovaný draft byl k dispozici pouze v německém jazyce a diplomantce chybí 

lepší znalost tohoto cizího jazyka. I přes tuto skutečnost, která se někdy projevila v doslovném 

překladu a tím i nepřesném výkladu, vynaložila autorka práce značné úsilí a s tímto tématem si 

poradila poměrně dobře, přičemž musela využít i teoretické znalosti této problematiky získané 

v průběhu studia a z relevantní literatury. Důkazem je podrobně a velmi dobře provedena analýza 

rozdílů mezi VDA4:2012 vs. VDA/AIAG:2017.                

Předložená diplomová práce je zpracována na 59 stranách textu rozprostřených v šesti 

kapitolách (včetně úvodu a závěru). Teoretické části práce je věnována první kapitola, ve které 

autorka postupně vymezuje systémy managementu kvality (SMK), možné přístupy k budování 

SMK, tzv. koncepce managementu kvality, proces a metody plánování kvality, zejména pak 

metodu FMEA, která je předmětem praktické části práce. 

Stěžejní, praktická část práce je popsána v kapitolách 3 a 4. Kapitola 3 uvádí, jak již bylo 

zmíněno výše, dosti podrobnou analýzu rozdílů mezi VDA4:2012 vs. VDA/AIAG:2017, které jsou 

na závěr ještě jednou stručně shrnuty v podkapitole 3.7. Součástí této kapitoly jsou i zpracované 

podklady (hodnotící tabulky, nástroje pro stanovení AP čísla nahrazujícího RPN, nový formulář 

FMEA), které by bylo možné po určité úpravě, provedené v návaznosti na konečnou a oficiálně 

vydanou VDA 4 využít pro praktickou aplikaci v organizacích. Zatímco analýza provedená ve třetí 

kapitole je poměrně rozsáhlá a podrobná, poslední praktická kapitola (kap. 4) věnovaná návrhu 

postupu realizace FMEA procesu podle VDA/AIAG (aktualizace stávající metodiky společnosti), 

působí poměrně skromně, nicméně je to dáno již výše zmiňovaným problémem (práce s draftem) a 

aktuálně používanou metodikou ve společnosti United Polymer, s.r.o. Směrnice popisující 

používanou metodiku uvádí pouze základní kroky realizace FMEA, v nichž se odkazuje na veřejně 



přístupné příručky FMEA. Diplomantka proto zvolila stejný postup, aktualizovala kroky metodiky a 

odkazuje se na výsledky analýzy v kapitole 3, kde jsou uvedeny podklady pro realizaci FMEA – 

nové hodnotící tabulky, nástroje pro stanovení AP čísla nahrazujícího RPN, nový formulář FMEA. 

Původně se plánovalo, že součástí práce bude i praktická realizace FMEA procesu dle nové 

metodiky. Nicméně i s ohledem na to, že se nepracovalo s oficiální verzí dokumentu a společnost 

neprojevila zájem a nedodala potřebné podklady, bylo od této aktivity upuštěno.  

Hodnocení práce: 

- Soulad se zadáním: I přes výše uvedené skutečnosti a problémy, je výsledná diplomová 

práce v souladu se zadáním a splňuje vytýčený cíl práce. 

- Obsahová a formální úroveň a výsledky práce: Posloupnost a návaznost jednotlivých 

části práce je logická a jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny. Nicméně po formální a 

jazykové stránce se v práci vyskytují nedostatky a gramatické chyby. I přes upozornění ze 

strany vedoucího práce se diplomantce tyto chyby nepodařilo plně odstranit a dle mého 

názoru kazí celkový dojem z práce. 

- Práce s literárními zdroji: Autorka pracovala s dostatečným množstvím vhodných 

literárních zdrojů, nezbytných pro splnění cíle práce.  

- Přístup studenta v průběhu řešení práce: Autorka přistupovala, i přes uvedené 

problémy, k řešení diplomové práce aktivně. Diplomantka pravidelně využívala konzultací s 

vedoucím práce a téměř vždy (vyjma připomínek k formální a jazykové stránce práce) 

vhodně pracovala s připomínkami vedoucího práce.  

- Praktický přínos práce: Výsledky práce ukazují užitečný náhled na možné připravované 

změny v požadavcích na používání metody FMEA. I když není možné navržené úpravy 

metodiky FMEA chápat jako směrodatné, dokud nebude provedena úpravě směrem 

k oficiálnímu vydání příručky VDA 4, je možné konstatovat, že výsledky práce můžou 

postupně připravit organizaci na připravované změny a zmírnit tím i okamžitý dopad po 

vydání oficiální verze. 

 

K práci nemám žádné připomínky a návrhy do diskuse a mohu konstatovat, že autorka splnila 

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

teoretických znalostí nabytých studiem. Proto předloženou diplomovou práci i přes zmíněné 

nedostatky doporučuji k obhajobě a celkově diplomovou práci a přístup studentky hodnotím 

známkou: 

 

- velmi dobře - 

 

V Ostravě dne 23. 5. 2019        Ing. David Vykydal, Ph.D. 

                           vedoucí DP  


