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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 

 

Diplomant přistoupil  ke zpracování DP tak, aby práce byla přínosem jak po teoretické,  tak i praktické 

stránce, a to především pro celou řadu pracovníků ve firmě, která mu poskytla konkrétní prostředí a 

informace.   

V teoretické části postupoval  od základních charakteristik procesů ke struktuře procesů používaných 

ve společnostech, až po způsob implementace a sw podpory s uplatněním  určitého ERP systému.  

V praktické části pak student představil společnost KUVAG CR, spol. s r. o., která má rozsáhlý 

výrobní program, svou vizi, ale má problémy s řízením procesů kvality. 
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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 analýzy podniku KUVAG diplamant vyspecifikoval problémové oblasti a v rámci 

výrobního procesu se pokusil tyto informace o kvalitě procesu  a kvalitě expedice produktu zanést do  

IS ABRA, který společnost KUVAG využívá. Návrh kam a jak do procesu zařadit uvedené požadavky  

je naznačeno na grafech procesů na obr.15 a 17. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Ve SWOT analýze společnosti KUVAG  uvádíte jako hrozbu  konkurenci. 

Jaký hlavní přínos je očekáván od rozšíření funkčnosti SW ABBRA? 

 

2. Uveďte, jaké přínosy pro Vás a pro podnik KUVAG má Vámi předkládaná diplomová práce.             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4.6. 2020         Podpis hodnotitele  
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