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DIPLOMOVE

PRACE
Akademickýrotffi

Jméno studenta:

Kateřina Pechová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

optimalizace podnikových procesůse zaměřením na
sledování nákladů firmy

Hodnotitel - oponent:

doc.Ing. Jiří Skalický' CSc.

Podnik - firma:

Západočeská univerzita v Plzni

(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovénipráce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniěníliteraturou, úroveňsouhmu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
l
Nawhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Autorka rozdělila práci do dvou částí,jak je obvyklé. Teoretická částje zpracována pečlivě a autorka
k tomu vyuŽi|a mnoho domácích a zahtaničníchliterárních i elektroníckýchzdrojů.Tato kompilace
můŽebý přínosemi pro dalšívýuku předmětu podnikové procesy. V praktickéčástise autorka věnuje
procesůmve firmě BHS CORRUGATED s.r.o.'která je výrobcem některýchpapírenskýchstrojů.Po
představenífirmy se práce věnuje zavedenímetody 55 na jednom z klíčovýchpracovišťfirmy.
Autorka navrhla několik organizačníchzlepšení,kteréby|y rea|izovány a hodnoceny. V dalšíčásti
práce je lkázánpříklad metody ABC u procesu - vjrroba rámu.
Formální stránka práce je dobrá, do příloh je zaÍazenoi několik fotografiívýsledků zavedenímetody
55. Výknout by se dala nepozornost pÍi zařazeníprocesůdo jednotlivých typů- je rozpor mezi
tvrzenímna str. 13 a procesnímapou v příloze C.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvěttenípři obhajobě:3
1. Uveďte typy procesůa příklady procesův jednotliqých typech.
2. Proč si myslíte,žeActivity based costing sniŽuje náklady firmy?

V Plzni. dne 14.5.2013

Metodické poznámky:
''Kliknutím
na pole vyberte požadovanýkvalifikačnístupeň.
,,
stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikační stupeň,odůvodněnízpracujtev rozsahu 5 - 10 vět.
3)otazxy připomínky
a
k bližšímuvysvětlení pri obhajobc - dvě ažďi otd,w.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

