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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh optimalizace podnikového procesu 
Jméno autora: Iveta Pisingerová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je průměrně náročné až náročnější. Autorka musela nastudovat nejen odbornou literaturu, ale zorientovat se 
i v podnikových procesech, analyzovat tyto procesy, poukázat na chyby a navrhnout zlepšení procesů. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Zadání bylo splněno bez výhrad. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení práce je správný. Autorka nejprve rozebrala teorii procesního řízení, popsala doporučené metody a 
postupy. Poté představila společnost, ve které bude prováděna praktická aplikace, analyzovala situaci v této společnosti, 
vybrala proces, který způsobuje problémy, zjistila relevantní data a na jejich základě provedla aplikaci teoretických 
postupů a navrhla drobné změny ve stávajícím procesu. Upravený proces byl poté vyzkoušen v praxi a vyhodnoceny jeho 
přínosy a dosažení cílů. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá, autorka využila znalostí získaných studiem, z odborné literatury a podkladů z praxe. 
Aplikační část je podrobná a vypovídající. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Jazyková a typografická stránka práce je na velmi dobré úrovni, práce je srozumitelná, jednotlivé části na sebe logicky 
navazují. Částečně je zbytečné opakování tabulky 5 a 6, i když tab. 6 zohledňuje stav společnosti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Autorka vybrala odpovídající literaturu jak českou tak i zahraniční. Z hlediska citační etiky jsou citace úplné a v práci jsou 
jasně odlišeny části převzaté a vytvořené. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Autorka práce zpracovala zajímavou práci na téma procesního řízení, zvláště v její aplikační části.  
Předložená práce splňuje požadavky na ní kladené a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Otázka: 
Považujete navrženou hodnotící stupnici dodavatelů za dostatečnou? Jak vypadá hodnotící tabulka vámi 
zmiňovaných kritérií hodnocení dodavatele na straně 53? 
 
 
Datum: 31.1.2017     Podpis: 


