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Bakalářská práce Filipa Sochora se zaměřuje na interní systém řešení reklamací využívaný 

v koncernu VALEO. Autor se v teoretické části práce v rozsahu 22 stran věnuje popisu 

základních systémů řízení kvality, možnostem řešení neshodných výrobků a nástrojů pro 

řešení reklamací využívaných zejména u dodavatelů pro automobilový průmysl. Praktická 

část ve formě technické zprávy má 15 stran a obsahuje analýzu současného interního systému 

řešení reklamací, v němž autor našel tři podněty ke zlepšení.  

Závěrečné hodnocení: 

Bakalářská práce naplňuje zcela zadání a je také dodržen požadovaný rozsah BP i požadovaný 

počet a struktura zdrojů. Po jazykové stránce má práce dobrou úroveň, až na občasnou 

krkolomnou formulaci. Z formálního hlediska mám jen několik drobných výhrad. Je 

nezvyklé, aby byla závěrečná práce psána střídavě v první osobě jednotného a množného 

čísla, nicméně v předkládané závěrečné práci nepůsobí tyto formulace rušivě, spíše jako 

potvrzení autorova osobního vhledu do problému a potvrzují, že předkládaná práce je 

autentická a originální. Zároveň v některých částech technické zprávy používá autor 

automaticky formulace a pojmosloví, jak jsou používány v praxi, která však nejsou úplně 

správná po jazykové stránce. Obrázek 3 v technické zprávě je nečitelný. Obrázky 5, 6 a 7 

v teoretické části nemají uveden zdroj.  

Na hodnocené práci oceňuji především provázanost teoretické a praktické části a zároveň 

stručnost teorie především z pohledu umělého nenatahování rozsahu. Na vše, co je popsáno 

v teorii, se práce odkazuje i v praktické části. Práce je čtivá a pochopitelná i pro neodborníka.  

Závěrem lze říci, že předkládaná práce má bezesporu přínos pro praxi. S tím souvisí otázky na 

autora v rámci obhajoby: 

1) Nepoškozuje Vámi navrhované řešení v oblasti počítání doby ochrany zákazníka jejím 

posunutím až na čas odeslání incidentu do systému (a nikoliv po jeho založení) zákazníka? 

Není spíše v zájmu firmy řešit nalezený problém co nejdříve?  

2) Jak vidíte reálné šance na úspěšné zavedení Vašich návrhů do praxe?  

3) Jak často se vracíte v praxi k LLC a jak je složité (či jednoduché) vyhledávání řešení již 

jednou analyzovaných problémů? 

 

Bakalářskou práci Filipa Sochora doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou  

výborně 
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