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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předkládaná práce se zabývá mapováním procesů a softwarovou podporou procesů ve výrobní
organizaci. Autor zde popisuje procesy a následně navrhuje jejich optimalizaci pomocí zavedení
softwarové podpory. Po jazykové stránce je práce velice slabá. Obsahuje slovní spojení jako například
strana 50 „Pila je obsluhována jedním zaměstnancem, který pilu obsluhuje.“
Po obsahové stránce bych měl určité výhrady k praktické části, kdy nesouhlasím s měřením procesů s
přesností na poloviny minut. Ovšem toto rozhodnutí je na autorovi. Úspora v minutách, jak je uváděna
v práci je naprosto nepřehledná. Zároveň výpočet úspory na straně 104 není vysvětlen několik dalších
stran a přispívá k nečitelnosti práce. V práci uvádíte, v tabulce 17 strana 95, že pracovník skladu 4x
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denně hledal materiál 50 minut a z toho vypočítáváte možnou úsporu 4 hodiny za pracovní den. Tento
konstrukt je dle mého názoru značně nepřesný až nesmyslný. Na práci je vidět, že autor se jí věnoval a
je zde výrazný vlastní přínos, ovšem jazyková stránka i nepřesnost výsledků hodnotu práce značně
snižují. Celkově ji tedy hodnotím mezi velmi dobře a dobře a výsledné hodnocení nechám na komisi.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Z kolika měření jste došel k úspoře času pracovníka skladu cca 4 hodiny denně?
Má společnost dostatek zakázek aby pracovníka plně vytížila, když mu bude čas uspořen?

V Plzni, dne 13.5.2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1)
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2)
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3)
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU
do 20. 5. 2019.
Nově:
Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru
BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).
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