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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití proscesního přístupu při řízení firmy PPI – protipožární dveře s.r.o. 
Jméno autora: Jakub Zörkler 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Mgr. Jaroslava Čekalová 
Pracoviště oponenta práce: PPI – protipožární dveře s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce analyzuje procesní řízení společnosti PPI – protipožární dveře s.r.o. v kontextu navržené strategie řízení. Cílem je 
zpracování návrhu na zlepšení procesního řízení podniku, který dosud působí pouze na českém trhu. Náročnost práce 
spatřuji v nutnosti orientace diplomanta na problematiku specifické výroby, velikosti podniku a nejasně specifikované cíle a 
strategie. 
 

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. 

Z hlediska vytyčených cílů, bylo zadání splněno. Diplomant ve své práci provedl analýzu současného podnikového řízení, 
definoval problémy a slabiny a vytvořil tak základ pro následnou strategii daného podniku. Získané informace z analýzy, 
znalostí a informací, využil při hodnocení stávajícího stavu podniku a navržení nejvhodnější strategie pro budoucí rozvoj a 
optimální vývoj. Do problematiky chodu podniku se diplomant aktivně zapojil při získávání praxe v rámci pracovně právního 
vztahu. 
 

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

Diplomant plně využil možnosti aktivní účasti na chodu a vedení podniku. Pracoval samostatně a maximálně využíval 
dostupné zdroje, včetně iniciativního kladení dotazů nejen u vedení společnosti, ale využil možnosti získat informace i od 
ostatních zaměstnanců. Informace velmi zdařile využil při aplikaci teoretické části práce v návrhu strategie. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant velmi dobře zhodnotil stávající stav procesního řízení podniku. Za pomoci kvalitativně relevantní teoretické části 
práce vytvořil návrh řešení, který zcela odpovídá skutečným a reálně proveditelným možnostem podniku tohoto typu. 
Popsaný návrh strategie a procesního řízení je z praktického hlediska srozumitelný a jeho možnost implementace v praxi je 
velmi vysoká. Z hlediska hodnoceného subjektu se jdná o velmi kvalitní odbornou práci, která je pro podnik bezesporu 
velkým přínosem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána srozumitelně, přehledně.  Především bych zdůraznila zdařile využité grafické prezentace, tabulky, a 
schémata, která  přispívají k celkovému výslednému dojmu práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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. 
Použité citace, prameny a zdroje jsou v souladu s citační etikou.  
 

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. 
Diplomant při řešení práce postupoval velmi citlivě. Získané informace relevantně zpracoval a použil pro navrhované 
strategie. Celkový dojem z vypracované DP je pro budoucí rozvoj a nastavený směr velmi přínosný. 

 
 
 

 

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  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2019     Podpis: Jaroslava Čekalová 


