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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou procesního řízení v organizaci. Téma je to jistě
zajímavé a aktuální, o to více by měla být věnována pozornost formulaci vlastních návrhů (dvě stránky
textu jsou rozhodně nedostačující viz str. 59 a 60). Bohužel, bakalářská práce má pouze popisný
charakter, uplatnění vlastní invence je minimální. V Úvodu autorka formuluje hlavní cíl – navržení
opatření ke zlepšení současného stavu. Postrádám však výzkumné otázky. Teoretická část je
zpracována na základě neaktuálních knižních zdrojů (literatura je starší 5ti let). Analytická část je
zaměřena na společnost Škoda Transportation, a.s. Celý text bakalářské práce je psán v 1. os., což není
vhodné. Vzhledem k nedostatečné propracovanosti vlastního návrhu můžeme říci, že cíl bakalářské
práce byl splněn ve velice omezené míře. I přes tyto nedostatky doporučuji bakalářskou práci k
obhajobě.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Na str. 59 zdůvodňujete Váš návrh zřízení haly. Mohla byste státní zkušební komisi podrobně
seznámit s plánem investic na toto opatření? Jak jste dospěla k částce okolo půl milionu korun?
2. Zůstaneme u projektu haly. Na str. 59 uvádíte, že jste o jejím zřízení mluvila s projektovým
manažerem. Mohla byste státní zkušební komisi představit Logický rámec projektu zřízení haly?

V Plzni, dne 16. 5. 2020

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.
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