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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 

 

V úvodní části diplomantka popsala základní teorii procesního řízení a jeho vývoj.  

V teoretické části se též zaměřila na teorii procesu PDCA a na teorii definovanou metodikou ARIS.    

Zde upřesňuje způsoby zvyšování výkonnosti procesů a jejich měření, včetně definování, co je metrika 

procesu. V další části teoretického popisu procesního řízení se studentka zaměřila na SW podporu 

procesů, a to na standardní ERP systémy. 

 

V praktické části diplomantka představila společnost ASSA ABLOY ES Production s.r.o. 

Pro tuto společnost zpracovala analýzu prostředí a SWOT analýzu. 
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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. 

 

  

 

  

Na základě uvedených analýzy pak diplomantka zpracovala procesy řízení vnitřní a vnější 

dokumentace, kde většina těchto procesů je podporována IS SAP. 

V poslední části DP se diplomantka zaměřila na hlavní výrobní proces, kde zmapovala v prostředí 

ARIS způsob výdeje materiálu a jeho pikování, tzn. výdeje přesně specifikovaného materiálu na 

konkrétní pracoviště. Základním požadavkem je mít uvedené informace vztahující se ke konkrétnímu  

výrobního procesu v IS SAP.    

   

Předložená diplomová práce splnila  zadání a  doporučuji ji 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, případná 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. Vy jste pro zpracování konkrétních procesů použila sw nástroj Aris. Používá společnost  

ASSA ABLOY ES Production s.r.o. nějaký grafický software pro mapování vlastních procesů?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4.6. 2020        Podpis hodnotitele  
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