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HODNOCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE
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Jméno studenta:

Bc. Jiří Friedrich

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management / Mgmt podniku

TémaBP/DP:

Řízenípodnikoých procesůse zaměřením na
sledování nákladů firmv

Hodnotitel - oponent:

Ing. Jarmila lrcingová' Ph.D.

Podnik - firma:

KPM, FEK, ZčU

1234N

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definovánícílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní
část)
D) Cleněnipráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykov é zpracov áni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniěníliteraturou, úroveňsouhmu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkovýdojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovanóho klasifikačníhostupně:2
Student se ve své diplomové ptáci zabývá analýzou a optima|izací procesů ve vybraném podniku,
konkrétně pro vyrobni závod Chlumčany firmy Lasselsberger' a. s. Návrh optima|izace vybraných
procesů představuje nejlépe Zpracovanou část diplomové práce, jednotlivé vyrobní procesy jsou
detailnězhodnocenya je v rámci nich stanovenotzv. úzkémísto(pomocíteorie omezení).
Vpopisu podniku není jasně vymezena vize a zní vyp|ývajícístrategickécíle. Student zpracovává
ana|ýzu prostředí, ale v rámci ní chybí analýza makroprostředí, podrobnějšízhodnocení interního
prostředí (vč.finančni anaIýzy) a shrnutí závěri, kterémohou mít vliv na procesy v danémpodniku.
Z hlediska ana|ýzy nákladů není dostateěně propojen popis procesu s řízením nákladů, je uvedeno
pouze konstatováni, že uÍ1zenínákladůnebyla na|ezenaoblast pro zlepšování.
Student spíšenež detailní vazbu na náklady zpracovává zhodnocení efektivnosti investic v rámci
vybraných procesů' přičemž nepouživá přírustkovou metodu (nutná při investici v rámci stávajícího
podniku) a neuvádí postup výpočtu ukazatelů (vč. chybějících vzorců). Navíc diskontní sazba je
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stanovenapouze na základě informace od zástupcůpodniku bez konkrétníhopropočtu.Toto nicméně
odpovídá zásadétm,ale zce|anekorespondujes názvempráce.
V diplomové práci se navíc objevují dílčínepřesnosti po obsahové stránce (např. při zhodnocení
úspory mzdových nákladů uzavŤenítÍ1dicilinky) i po formální stránce (pravopisnéchyby, nepřesné
striínkováníatd.).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostemdoporučuji diplomovou práci studenta Jiřího Friedricha
k obhajobě před státníkomisí.

otázky a připomínky k bližšímurysvětlení při obhajobě:'
1. Jakámá podnik vizi pro následujícíobdobí?Na základě vize podniku stanovtejeho strategické
cí|e.
2. Co se skývá pod řídícímprocesem''Zlepšování,,
(viz tabulka na str. 21)?
3. V čem spočívávyužiÍípřírustkovémetody při hodnocení investic? Aplikujte tuto ťnetodumin. na
jednu z investic uvedených ve Vašídiplomové ptáci.

V Plzni. dne20. května 2013

#

Podpíshodnotitele

Metodické poznám7ry:
',Kliknutím
na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
.'
Stručnězdůvodnětenawhovaný klasifikačnístupeň,odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 - l0 vět'
3)
otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhaj obě * dvě aŽ ti ott,,xy .
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s pracina sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen v|astnoručním podpisem modře (pro rozezníni originálu).

