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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití procesního přístupu při řízení firmy 
Jméno autora: Daniela Hemžalová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS ČVUT - oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT - oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem DP bylo zhodnotit stav řízení procesu výroby v podniku Slévárna-ZPS a.s. a navrhnout případné úpravy pro 
zvýšení efektivnosti řízení. Jednalo se o provedení důsledné analýzy daného procesu ve všech jeho částech. 
Slévárna ZPS a.s. je rozsáhlý podnik, s relativně značným objemem výroby, v široké paletě produktů, zahrnující 
všechny potřebné subprocesy pro slévárenskou výrobu. Z toho vyplývala i značná náročnost na diplomantku se v 
řízení takového podniku orientovat, jednoznačně popsat průběh procesu s jeho variantami a pokusit se 
navrhnout úpravy, které by vedly k efektivnějšímu řízení. 

 

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. 

Považuji zadání za splněné, diplomantka zvládla popsat proces, vč. zpracování procesních schémat, určila vhodně 
jeho hlavní charakteristiky, identifikovala jeho některé slabé stránky. S ohledem na výsledky analýzy zpracovala 
relevantní teoretická východiska pro svůj návrh, který srozumitelně popsala, včetně řady doporučení k 
implementaci. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Diplomantka pracovala podle plánu práce, samostatně, v případě potřeby připravila podklady pro konzultaci. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Považuji DP za zpracovanou na dobré odborné úrovni, aplikovala řadu poznatků z výuky i z nastudované teorie. 
Vzhledem k analýze mohl být návrh propracovanější, detailnější, mohl být důslednějším návodem pro případnou 
aplikaci daného návrhu a dalších doporučení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Finální zpracování DP po stránce jazykové i celková formální úprava odpovídá v zásadě požadavkům na DP.  

 

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 
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zvyklostmi a normami. 
Výběr i zpracování pramenů využitých při DP považuji za vhodný a odpovídající požadavkům. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
   
Diplomantka si vybrala náročné zadání, v relativně velké průmyslové firmě s technologicky náročným, specifickým 
provozem. Dokázala procesně správně popsat hlavní aspekty jednotlivých částí výrobního procesu i kriticky určit 
některé nedostatky v procesním řízení a navrhnout jejich úpravu a doporučení k implementaci. Přitom dokázala 
využít jak poznatků ze studia, tak z relevantních pramenů, které si vyhledala. Také formální stránka DP splňuje, po 
mém soudu, požadavky na DP. 

Doporučuji proto DP k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 24.8.2017     Podpis:  doc. Ing. Martin Zralý, CSc. 


