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Cíl
práce
Cíl práce
CÍ
Analýza vybraného každodenního procesu v obchodním oddělení, vybrat problematický proces a
přinést návrh na racionalizaci procesu.
Po výběru nejvhodnějšího řešení vyhodnotit efektivitu změny a největší výhody řešení.

Abstrakt
Tématem bakalářské práce je procesní management a
jeho optimalizace. Práce je rozdělená do teoretické části,
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funkcí a také metodami optimalizace. Praktická část bude
poznatky z teoretické části aplikovat při zkoumání
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Kalkulace

problematický proces a přinést návrh na zlepšení a
zhodnotit přínos.

Růst mezd + roční náklady na provoz

Abstract
Topic of this bachelor theses is process management and
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part which is concerned to notion of proces management,

𝑁𝑃𝑉 =

its function and methods of optimalization as well.

𝑁𝑃𝑉 = 4 758,36 €

Practical part will applied knowledge from theoretical part
into analysis of processes of multinational company with
an effort to bring a suggestion for optimalization of the
process or its part, which is the most problematical.

. Dynamickou

metodou hodnocení investic vyšla doba
návratnosti na 4,42 let. Za pomoci metody čisté současné
hodnoty, který vyšla v kladných hodnotách, vyšla najevo
výhodnost investice. I přes delší dobu návratnosti nelze
zapomínat na nefinanční výhody investice,
tudíž nezbývá než investici doporučit.

Target of this these sis identification of problematic
process and suggestions for optimalization and
evaluation of the results.
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