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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza a návrh procesu evidence docházky zaměstnanců 
Jméno autora: Ngoc Ha Tongová  
Typ práce: bakalářská  
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: doc. Ing. Galina Ostapenko, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Téma závěrečné  práce považuji za velmi relevantní. Zadání diplomové práce je náročnější a dle obsahu 
práce se jedná o kombinovanou formu práce typu návrhově –implementační. Zadání odpovídá oboru a 
stupni studia.  

  

 

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. 

Práce splňuje zadání, bez větších nedostatků cíl je splněn. 
  

 

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

Na základě analýzy stávajícího procesu evidence doházky zaměstanců byly identifikovány předpoklady pro 
zavedení změn v podníku; je vypracován model a navřžen zoptimalizovaný proces. Byly správně použity 
metody modelování procesů a metody hodnocení investic při zdůvodňování projektu automatizace procesu. 
Podle mého názoru by práce na toto téma mohla být komplexnější: teoretická část může zahrnovat 
problematiku projektového managementu a v praktické části je důležité představit implementaci projektu v 
jeho vývoji, který ovlivňuje i zájmy zaměstnanců. Rovněž bych ráda viděla rizika při realizaci projektu. Bylo 
také důležité vzít v úvahu dopad pandemie koronavirů na analyzovaný proces. 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití 
podkladů a dat získaných z praxe. 

Odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v rámci studia na VŠ.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Práce nemá zásadní chyby, výborná znalost cizího jazyka, rozsah je přiměřený. Dle mého názoru práce na 
toto téma by mohla být obsáhlejší.  

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
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Volba zdrojů je správná, nedochází k porušení citační etiky, bibliografické citace jsou úplné a v souladu s 
citačními zvyklostmi a normami. 

 

 

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. 

Bakalářská práce byla zpracována na velmi relevantní téma, provedena na vysoké úrovni a splnila svůj cíl  
 

 
 
 

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. 
Práce splnila vytyčený cíl a doufám, že ji student v rozvinutější formě bude schopen použít i v praxi.  

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

1. Jak jste ospravedlnila výběr procesu monitorování docházky zaměstnanců založeného na použití nového 

softwarového řešení (Systém TimeMoto TM-838) a jaké jsou výrazné praktické výhody tohoto systému ve 

srovnání s podobnými? Jaká benchmarking metoda byla použita při výběru?   

2. Epidemie koronaviru  ztěžuje sledování docházky zaměstnanců, prezentaci objektivního obrazu tohoto 

procesu a s největší pravděpodobností diktuje změny v systému sledování přítomnosti zaměstnanců, včetně  

účetnictví prostojů,“pozdních startů“a pracovní přestávky; je důležité vzít v úvahu i lidský faktor. Jak 

implementace projektu založeného na automatizaci procesů zohledňuje tyto výzvy?  

3. Kde vidíte klíčové kritické místo Vašeho návrhu a jaká jsou rizika při realizaci projektu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Datum: 29.5.2021     Podpis: Ostapenko Galina  
 
 


