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Projekt vyťvoření nov pracovní pozice k zefektivnění práce obchodního oddělení ve společnosti
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Kritéria hodnocení: Poěet bodů (0 - 10)

I Naročnost tématu práce 6

2 Splnění cílů práce

Teoretická část práce 5

4
Praktická část práce
(analytická část)

6

5
Projektová část
(řešící část)

6

6 Formální úroveň práce "I

CELKoYÝ PoČET BoDŮ
(0 - 60)

37

[Iodnocen :h kritériÍ:
ROZSAI{ BODU SLovNÍ YYJÁDŘENÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ,,F.o podle ECTS)

1-2body sp|něno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ,nEo. podle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni ,,D.. podle ECTS)

5-6bodů splněnoo nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni."C.. podle ECTS)

7-8bodů splněno zee|a bez výhrad
(odpovídá stupni,oB.. podle ECTS)

9 _ 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni ,,A.. podle ECTS)



Připomínky k práci:
Výhrady bych měl ke struktuře (a rozvrhu), neboť teoretická část tvoří téměř polovinu
diplomové práce a svým rozsahem ýrazně převyšuje ana|ýzu i projekt. Teorie je příliš spjata
s jedním autorem (Koubek). Anal1tické části chyběl důkladnější rozbor (např. časový snímek
obchodního zástupce popisující pracovní den). Projektová část tak vycházi spíše z osobních
zkušeností (a dojmů) diplomantky, než ze sofistikovaného nástroje odhalujícího mezery
současného stavu.

otázky k obhajobě:
1. V analýické.části jste (na základé dotazování) určila pruměrný čas obchodního zástupce
(AM) investovaný do administrativy (představující neproduktivní část jeho práce). Ve
výsledku se jedná o 13 hodinový narok snifující produktivní týdenní časový fond jednoho
pracovníka. JestliŽe má pobočka 8 těchto pracovníků (to znamená v úhrnu 104 hodin týdně),
jak se s tímto požadavkem může vyrovnat pouze jeden nově najatý asistent prodeje (ie-li jeho
kapacita 40 hodin týdně)?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kÍitérium hodnoceno 0 body).
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