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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Hodnocená práce se zabývá tématem procesního managementu ve vybraném podniku. První částí
práce je literární rešerše, ke které nemám výhrad, ač by mohla být vytvořena z bohatší palety zdrojů.
V praktické části se studentka věnuje představením společnosti Škoda Transportation. První polovina
se věnuje analýze celkového řízení rizik a procesů v podniku, kdy v druhé části se práce zabývá
inovací vybraného procesu. Studentka zde modeluje jak současný proces, tak proces inovovaný.
V závěru jsou představeny doporučení pro podnik.
Celkově práci hodnotím za výborně.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Jaké jsou hlavní rizika navrhované inovace procesu?
2. Jaké protiopatření byste navrhovala?

V Plzni, dne 4.6.2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

