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Diplomová práce je logicky rozdělena do osmi kapitol, které jsou následovány 

přílohami. V úvodní části práce autor definuje základní pojmy z problematiky kvality, 

dále se zabývá vývojem řízení kvality a různými přístupy k řízení kvality. 

Poté se autor zaměřil na systém managementu kvality podle souboru norem ČSN 

EN ISO 9000. Kromě jiného se zde zabývá také odlišnostmi norem ISO 9001:2008 a 

ISO 9001:2015, přestože oficiální platnost norem ISO 9001:2015 je předpokládána od 

konce třetího či počátku čtvrtého čtvrtletí 2015. Části uvedené v kapitolách 1 až 4 

vychází ze znění současných norem, které diplomant v přiměřené míře zahrnul do své 

diplomní práce. 

Těžištěm práce je implementace souboru norem ČSN EN ISO 9001:2009 s cílem 

vytvoření systému managementu kvality u firmy Efektivní Osvětlování s.r.o. (EFOS) 

jejíž produktové portfolio je zaměřeno moderní osvětlení. Hlavním cílem firmy je 

poradenství, výpočet výkonové bilance, návrh a vytvoření projektu osvětlení a 

kompletní realizace projektů. 

Pro zajištění efektivnosti vytvářeného SMK byla v organizaci nejprve 

provedena identifikace klíčových procesů, vytvoření modelu průchodu zakázky 

podnikem a stanovení podmínek řízení všech procesů v podniku v souladu s požadavky 

normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro průchod zakázky podnikem bylo vytvořeno 

podrobné schéma. Tuto část je možné považovat za stěžejní pro následnou 

implementaci SMK. 

Z procesního pohledu se organizace člení na čtyři základní oddělení – vedení, 

obchod, projekci a realizaci a všechna tato oddělení jsou podporována infrastrukturou. 

V práci je dále uvedena kompletní dokumentace SMK a její jednotlivé dokumenty. 

http://ekonom.feld.cvut.cz/
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Zásadním dokumentem je příručka kvality, jejíž jednotlivé kapitoly jsou 

podrobně diskutovány. Oceňuji, že při diskuzi a vytváření jednotlivých kapitol příručky 

kvality je vždy uvedena dokumentace související s příslušnou kapitolou. 

Autor v části, která je jeho vlastním přínosem, tedy ve vytvoření SMK dle ČSN 

EN ISO 9001:2009, postupoval striktně podle zásad výstavby systému SMK. Oceňuji 

také, že autor již upozorňuje na klíčové změny, které přináší revize normy ISO 9001 

včetně přístupu založeného na bázi rizik (risk management). 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 
 

 Na obr. 1 je uvedena smyčka jakosti. Ve které fázi, prezentované ve smyčce jakosti, je 
třeba implementovat do výsledku procesu (výrobku) kvalitu? 

 Str. 21,cituji … Zřizovateli SMK jde především o zvýšení a následné upevňování 
dodavatelských vztahů … konec citace – má být dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 Str.24 –charakterizujte krátce model TQM EFQM Model Excelence a model MVNQA. 

 Kap. 3 – jednou ze zásad SMK dle ČSN EN ISO 9001:2009 je take zásada trvalého 
zlepšování. Ve kterém jiném SMK lze nalézt paralelu k této zásadě? 

 Jaké SW prostředky byly použity pro vytvoření dokumentů publikovaných 

v práci? 

 

Práce je psána dobrým jazykem s minimem chyb a má velice dobré grafické 

zpracování. Autor prokázal, že je schopen velmi dobře aplikovat teoretické informace 

pro řešení praktické problematiky. Práce splnila zadání na velmi dobré úrovni a pro 

podnik EFOS představuje základní materiál pro zaveden systému řízení jakosti dle 

norem ČSN EN ISO 9001:2015. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou 

 

 

A (výborně) 
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