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Jméno studenta:

Bc. Tereza ostrovsk.á

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management / Mgmt podniku

Téma diplomové práce:

ŘÍzení podnikoých procesů se zaměřením na
sledování nákladů Íirmv

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Jarmila lrcingová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovaní cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
část)
C) Teoretický základpráce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zptacovénipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
II) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČv aylzadaný tento ýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezÍeláshoda
Posouzen -je plagiát

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
nákladůpodniku
Studentka ve svéprácí zpracovala velmi dobře teoretickou rešeršiproblematiky Ťízení
jeho
procesy' kterou následně aplikovala na konkrétnípodnik DIOSS NÝŘ,tNy a. s.
vevazbě na
Studentka nejprve analyzovaIa stávajici situaci ve společnosti a následně se soustředila na slabé
stránky podniku. V podniku není zavedeno Í1zenípodle procesů, tudiž v rámci své diplomové práce
popsala vybrané procesy' ke kterým přiřadila odpovídajícínáklady. S ohledem na stávající způsob
řízenínakladův podniku nebylo možnépři omezenémrozsahu diplomové práce vypracovat kompletní
analýzu nákladů na zakátzkq ale studentka dobře propracovala přiřazení nakladů na zaké.r'kl ve
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vybranémvýrobnímstředisku,kterépropojila s kalkulacínakladůvýrobku pomocímetodiky ABC.
postupypro efektivnířízeninakladů.
Y závěru studentkanavrhlavhodnécontrollingové
jakym
způsobemby měl postupovatpři stanovování
Diplomová práce představujepro podnik návod,
přispět kvyraznémuzvýšeníjeho
kalkulací ve vazbě na skutečněr,ynaloŽené
naklady, což m:ůže
výkonnosti.
Vzhledem k výšeuvedenýmskutečnostem
doporučujidiplomovoupráci studentkyTerezy ostrovské
před
k obhajobě
státníkomisí.
vysvětlenípři obhajoběa:
otárzw a připomínky k bližšímu
1. Jakým způsobemjste stanovila navrhovanéklíčovéindikátory výkonnosti (KPI) u vybraných
procesů(viz tabulkač.27)?
2. Uvažujív podniku DIOSS NÝŘaNy a. s. o tom,žeby zavedli tvorbu kalkulacípomocímetody
ABC?

V Plzni, dne 14.května2013
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Podpisffodnotitele

Metodicképoznámky:
1 oznaěte r"ýsledekkontroly plagiátorství,kteý jste zadal/ado Portálu zČtl a odůvodněteníŽepři odůvodnění
klasifikačního
stupně'
'Kliknutím na pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
. Stručnězdůvodněte
navrhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět'
o otnaq, a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě_ ďvěažtŤtotázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře QrorozenÉníoriginálu).

