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(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviínípráce
C) Teoretický zékJadpráce(rešeršní
ěást)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovéníptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováti práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazyketrt
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkoýdojem zptáce
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Do Portálu zČv aylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezŤe|áshoda

X

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:,

velmi dobře

!

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Autor ve svédiplomové prácivytlžívá metody štíhlého
managementuk optimalizaci procesůna
konkrétnímvýrobním pracovišti. Začiná procesní ana|ýzoukonkrétníhoproblémua déůe
na tento
konkrétníprobléma identifikovanépříčinyaplikuje vhodně vybranémetody štíhlého
managementu.
Co se týčeodboméstránky ptáce,je předkládanéřešenídobréikdyž by se dalo najítněkolik rozporu.
Kvalitu práce ovšem sniŽujínevhodně formulovanévěty a častépřeklepy a gramatickéchyby. Celkově
se všakjedná o hezkou práci na témaAna|ýza a optimalizacevybraných podnikoqých procesů,kterou
doporučujik obhajobě a hodnotímvelmi dobře.
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otáz|<y a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
Jakou metodiku procesníhomodelovánípotlžívátev modelu obr.25,35 na straně 4l,63?
V kapitole 4.5.1 mluvíte o sledovaníKPI týdně a měsíěně.Používqíse, případnějaké KPI by se dali
polsžít,aby dávali informace denně nebo v reálnémčase?

V Plzni. dne12.1.2015

@

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
l
omačte ýsledek kontroly plagiátorství,který jste zadalJado Portálu zČu aodůvodnětenížepři odůvodnění

klasiťrkačního
stupně.
^
, Kliknutím na pole vybertepožadovanýkvalifikační
stupeň.
' stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikačnístupeň,odůvodněnízpraeýte v rozsahu5 - l0 vět.
a otazky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvěaŽtři otazky.
Posudek na DP/ BP odevzdejteve dvou originálních vyhotoveních(oboustrannýtisk) nejpozdějido 12.1.2015 spolu
s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezniníoriginálu).

