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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1

velmi dobře
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Autorka se v práci zabývá procesním modelováním vybraného procesu v podniku. Co se týče
teoretické části, nemám k ní žádné připomínky. V praktické části je vidět značný vlastní přínos
autorky, přesto že se jedná primárně o popisnou práci. Celkově se dle mého názoru jedná o zdařilou
práci na dané téma, kterou hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
V práci uvádíte několik návrhů na zlepšení i s orientačními náklady. Je možné vypočítat alespoň
základní analýzu návratnosti daných návrhů?
V práci uvádíte, že reklamační referent je vytížen z 89% a ještě má nějaké další úkoly. Jak je tedy dle
vašeho názoru vytížen?

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).

