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

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací procesu v konkrétním oddělení. Autorka si
vybrala procesy v oddělení skladování a na základě analýzy identifikovala problematický proces
sledování materiálu, který následně optimalizuje. Práce obsahuje detailní analýzu procesů včetně jejich
procesních modelů. Ve své práci navrhuje automatizaci vážení při manipulaci s materiálem s cílem
zabránit lidským chybám v evidenci materiálu. V závěrečné části práce autorka hodnotí ekonomické
dopady identifikovaných alternativ řešení a jedno z řešení doporučuje.
Jedná se o lehce nadprůměrnou práci na dané téma, kterou hodnotím velmi dobře a doporučuji k
obhajobě.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Je možné novým systémem připojit materiál ke konkrétním objednávkám?
Jaká je průměrná doba obratu zásob?
Bude Váš návrh realizován?

V Plzni, dne 20.5.2020

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.

