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CELKovtÍ POčET BoDŮ
(0 * 60)

M

Hodnocení jednotlivých kritérií:

0 bodů nesplněno

1-2body splněno pouze na úrovni zák|adních požadavků

3-4body splněno s ýraznějšími' ale ne kritickými nedostatky

5*6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména ýsledky
7-8bodů splněno zce|abezýhrad

9 - 10 bodů splněno nadstandardně



Připomínky k práci:
Předkládaná diplomovápráceje teoreticky dobře zptacovaná. V analyticko.praktické části
schází hlubší robor tezery ve stávající procesní mapě, a to zejménave vazbě na vnější
prostředí zkoumanóho subjektu. Inovace procesní mapy v duchu BSC je zdaÍí|á, přesto je
v projektové fazijistý nedostatek ve formě neúplné metodiky implementace modifikované
procesní mapy.

otázky k obhajobě:
1. V tabulce č. 1 uvádíte, že řídící procesy nepřidávají hodnotu. Pokuste se objasnit tento
',oxymorón'', Vezmete-li v úvahu definice procesů popsané na str. 20. Jemožné, aby
v procesní orgatizaci koexistovaly procesy' které přidávají a nepřidávají hodnotu?
2. Nebylo by účelné modifikovat procesní mapu tak, aby se sloučily subprocesy ''prezentace
výrobku a ťtrmy'' a ''hledání nového zákazníka,,do jednoho procesu' přihlédneme-li ke
stejným vstupům a ve své podstatě i totoŽným výstupům?
3. V kapito|e 7.2.3,jenŽ pojednává o procesu Ťízení lidských zdrojů, je zcela opomenut
systém hodnocení a odměňování zaměstnanců. Jaké prostředky se nejčastěji uživa1í
k aktivaci lidských zdrojů ve zkoumané frrmě?

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