
,: TECHNlCKÁ UNlVtRZlTA V LlBERC|

PosUDEK vEDoUcÍHo BAKalÁŘsxÉ pnÁcr

Jméno dipIomanta: Barbora Fantová

Název diplomové práce: Využití metody Lautes Denken v automobilovém průmyslu

Cíl práce: Cílem práce je analyzovatzákaznické požadavky metodou Lautes Denken.

Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Další hodnocení a připomínky k diplomové práci uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

otázky k obhajobě bakalářské práce:

Na straně 3Ouvádíte použití modelu KANO' vysvětlete jeho princip. Pokud byste měla tuto
studii opakovat ještě jednou, jakých chyb byste se snažila vyvarovat?

Práci doporuču ji - neyóučuji* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v'ýborně

Datum: 11.5.2011
Podpis vedoucího diplomové práce

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl l ltucJentskÁ ? l 4{:1 'x 7 l'i}:erer 1

f k*noin;,:k'} ťaku'ta I V,:rarréžsk;i t l I a** ÚŽ Li!r*re r 'l i-'ffiffi,,

rgl.: +4.l(} 4&53sl ll? |Fax.:"l'4)ť) 4&535J 1)').Čti'rUl.tž.|'w{'rw.eť.tul.t.sIlČ:4ú7 47&ój'|ř/[:r.r4s74J8áJ *
jirr *-- '.:':

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a 'iejích aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu Dráce!
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitvch oramenů x
Schopnost diplomanta zoracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (text, tabulky, qraf,/)

Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x



Cílem práce je analyzovatzákaznicképožadavky metodou Lautes Denken' Uvodní část práce je

věnována popisu metody Lautes Denken, která je hojně používanáv Německu a u nás a v anglicky

mluvících zemich není příliš známá.

Druhá část bakalářské práce uvádí konkrétní projekt určený na vyhodnocení požadavků zákazníků na

sedadlo autaavyhodnocení konkrétních dat ztéto studie zabývající se kvalitou sedadelpomocí této

metody. Studentka splnila zaďané téma práce. Práce je pečlivě a logicky zpracovaná, je zde použitaŤada

vysvětlujících obrázků a formální stránce práce nelze nic výknout. Studentka zde prokázaIa, že umi

pracovat s ěeskou a zahraniění literaturou ikdyž za}traniění literatura věnující se dané metodě je pouze

v německých odborných článcích . Zéroveň'prokázala, Že umi uplatnit nabýé znalosti v praktickém

projektu.
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