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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizácia podnikového procesu vo vybranom podniku 
Jméno autora: Jozef Daňo 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS – Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS – Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor splnil zadání v plném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Aktivita i samostatnost autora při zpracování bakalářské práce byly vyvážené. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor provedl analýzu současného stavu vybraných procesů v podniku, navrhl jejich optimalizaci a provedl ekonomické 
hodnocení navržených změn. Analýza procesů, navržené změny v rámci jeho optimalizace i ekonomické hodnocení jsou 
realistické. Pro zápis procesů autor využil standard BPMN, zápis procesů pomocí diagramů je korektní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor mohl do práce zahrnout procesní diagramy, které jsou výsledkem analýzy současného stavu procesů a popisem 
návrhu změn, včetně uvedení ceny jednotlivých činností.  Zvýšila by se tak přehlednost prezentace výstupů práce. Jinak 
k formální stránce práce nemám připomínky. Stránkový i faktický rozsah práce odpovídá požadavkům na bakalářskou 
práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Pro zpracování oblasti BPMN v teoretické části práce by bylo vhodnější využít normativní dokument ( 
http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/ ) od tvůrců BPMN standardu než sekundární zdroj. Jinak k výběru zdrojů ani 
korektnosti citací nemám připomínky. 

 

Další komentáře a hodnocení 

http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledkem práce je analýza současného stavu procesu využívání služebních vozů včetně souvisejících administrativních 
procesů ve vybrané firmě, návrh jejich optimalizace a ekonomické hodnocení navržených změn. Analýza procesů, navržené 
změny v rámci jeho optimalizace i ekonomické hodnocení jsou realistické a jako celek je práce využitelná ve vybraném 
podniku. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autor provedl analýzu současného stavu procesu využívání služebních vozů včetně souvisejících administrativních 
procesů ve vybrané firmě, navrhl jejich optimalizaci a provedl ekonomické hodnocení navržených změn. 
Optimalizace procesu je navržena s využitím nové komponenty informačního systému firmy. Analýza procesů, 
navržené změny v rámci jeho optimalizace i ekonomické hodnocení jsou realistické a jako celek je práce využitelná 
ve vybraném podniku. Pro zápis procesů autor využil standard BPMN, zápis procesů pomocí diagramů je korektní. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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