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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
Diplomovou práci hodnotím kvalifikačním stupněm "velmi dobře". Diplomantka se při vypracovávání
diplomové práce dopouštěla občasných nepřesností jak v rešeršní, tak i v praktické části. V praktické
části diplomové práce by bylo vhodné v rámci simulace vytipovat ještě další možné scénáře a ověřit je
pomocí simulace. Datový model by mohl být zaměřen i na navrhovaný stav využívající IS Helios
v rámci procesu reklamací. Bylo by také vhodné do přílohy přidat nastavení jednotlivých objektů
v ARIS modelu pro účely simulace.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
V procesním modelu není uveden směnný model pro funkční pozice. Jak jste v simulaci řešila výpočet
vytížení pracovníků za předpokladu, že pracovníci nepracují 7 dní v týdnu 24 hodin denně?

V Plzni, dne 14.5.2019

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.
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).

