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Téma BP: Analýza plánování a řízení výroby ve vybrané společnosti
U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce.
Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování:
5 bodů – splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky
4 body – splněno kvalitně
3 body – splněno bez výhrad
2 body – splněno s menšími nedostatky
1 body – splněno, ale s výraznými nedostatky
0 bodů – nesplněno

KRITÉRIA HODNOCENÍ
1. Náročnost tématu práce:

Počet bodů
5

a) řešená problematika je složitá

ano

b) získávání dat je náročné

ano

c) zpracování dat je náročné

ano

2. Cíle a metody práce:

5

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány

ano

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formulovány

ano

c) prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce

ano

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce

ano

3. Teoretická část práce:

4

a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši

ano

b) teoretická část vychází z vhodně zvolených domácích i cizojazyčných zdrojů
(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací)

ano

c) teoretické zdroje v textu jsou citovány odpovídajícím způsobem

ano

4. Praktická část práce – analýza:

4

a) v analytické části práce jsou využity poznatky z teorie

ano

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány

ano

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán

ano

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu

ano

e) závěry analýz jsou dostatečně podložené

ano

5. Praktická část práce – řešící část:

4

a) řešící část práce navazuje na teoretické poznatky

ano

b) řešící část práce navazuje na výsledky analýz

ano

c) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty

ano

d) práce naplnila stanovené cíle

ano

6. Formální úroveň práce:

5

a) text je logicky provázán

ano

b) v práci je použita správná terminologie

ano

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy

ano

d) práce má jazykovou úroveň odpovídající kvalifikační práci

ano

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci

ano

CELKOVÝ POČET BODŮ

27

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)
Vybrané téma práce považuji za celkem náročné pro provedení precizní analýzy, nicméně studentce se
povedlo zhostit tohoto úkolu se ctí. Stanovené cíle jsou srozumitelné a přesahují standard BP, protože
zahrnují komplexnější řešení než jenom dílčí obecný návrh. K analýze bylo využito mapování podnikových
procesů pomocí vývojových diagramů, které pomohly rozkrýt hlavní příčiny problémů a zároveň potenciál
pro zlepšení. Studentka provedla mapování velmi podrobně a setkalo se s pozitivním hodnocením i ze strany
společnosti. Jednotlivé kroky popisovaného procesu jsou konfrontovány také s ukázkou zajištění daných
činnosti v informačním systému. Velký přínos pro firmu spočívá zejména v odhalení dalších možností IS,
které nejsou společností využívány na dostatečné úrovni, čímž se snižuje výkonnost sledovaného procesu.
Z formálního hlediska je práce v pořádku, výhrady nemám ani k teoretické části.
BP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAG. Na základě výsledků této kontroly bylo
zjištěno, že práce není plagiát.
Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP1.
Ve Zlíně dne 23.5.2018

………………………………………
podpis vedoucího BP

1

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body.

