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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Diplomant přistoupil ke zpracování diplomové práce tak, aby práce byla přínosem jak po teoretické, 

tak i po praktické stránce.  

V teoretické části postupoval  od základních definic funkcí a procesů podniku. V této části dokázal 

vlastním způsobem a z rozsáhlé odborné literatury využít  ty nejdůležitější a nejvýstižnější citace ze 

zpracovávané oblasti procesního řízení.  

 V praktické části pak student stručně představil společnost ABC pack s.r.o. a zaměřil se na současný 

stav procesního řízení této firmy.V další části práce optimalizuje a připravuje procesy na softwarovou 
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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). 

 

 

podporu prostřednictvím informačního systému Premier. V práci student přináší konkrétní řešení 

nasazením softwaru Premier . 

 Za zmínku určitě stojí příloha G, kde je zobrazeno aktuální procesní schéma zpracování zakázky a 

vedle je zobrazen stejný  proces, ale  s podporou sw Premier (detailní popis těchto procesu je v 

kapitolách 7.1 a v kapitole 8). 

 Nezanedbatelnou částí DP je i výsledné zhodnocení ekonomické efektivnosti a návrh opatření, která je 

třeba zajistit pro implementaci navržené softwarové podpory.  

Praktická část DP je doplněna celou řadou vlastních zpracovaných grafů a schémat. 

Z práce vyplývá, že se diplomant detailně seznámil  s prostředím a celým výrobním procesem ve firmě 

ABC pack s.r.o. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. 

Ve SWOT analýze uvádíte jako hrozbu vstup nové konkurence. 

Jaký hlavní přínos je očekáván od softwaru Premier pro společnost ABC pack, s.r.o.? 

 

2.  

V představování společnosti uvádíte její procesní mapu . 

Kolik softwarových produktů bude potřeba pro její zajištění po implementaci softwaru Premier?              

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

mailto:zuzkam@kpm.zcu.cz
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