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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 

 

Diplomantka přistoupila  ke zpracování diplomové práce tak, aby práce byla přínosem především  po 

teoretické  stránce pro řízení procesní organizace u firmy Safran Cabin CZ s.r.o. Podařilo se jí na 

základě odborné literatury vytvořit z mého hlediska velmi zdařilý kompilát.  

V teoretické části postupovala  od základních definic procesů přes procesní řízení až po podporu 

procesního řízení IT/IS. V této části dokázala z rozsáhlé odborné literatury využít ty nejdůležitější a 
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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). 

 

 

nejvýstižnější citace.Podařilo se jí některé citace a schemata zpracovat vlastním způsobem, přičemž 

vždy uvedla případný zdroj, ze kterého vycházela. 

V praktické části pak studentka využila něktré pasáže uvedné v teoretické části a aplikovala je na 

společnost Safran Cabin CZ s.r.o. například  vytvořením  a vysvětlením konkrétní procesní mapy 

podniku Safran Cabin CZ s.r.o., kterou navrhuje doplnit o konkrétní  řídící procesy. Detajlněji 

zpracovala současný proces sledování neshodného výrobku, který v textu navrhuje zjednodušit, ale  

zjednodušený proce již není zpracován do grafické podoby.   

  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1.  Za moderní způsob řízení je dnes považováno procesní řízení.   

Vlastní výroba automobilu  je proces, realizace stavby  Vašeho  rodinného domu je též proces , ale ve 

kterém případě bychom spíš použili pojem  projekt?   

Jaký je zásadní rozdíl  mezi těmito příklady procesů ? 

 

2. Práci uvádíte procesy týkající se TQM a jako příklad uvádíte tzv. Demingův cyklus PDCA. 

Jak byste rozumněla jeho citátu? 

" Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší 

kvalitou a současně vytvoříte pracovní příležitosti“              

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

mailto:zuzkam@kpm.zcu.cz
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Metodické poznámky: 
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