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Hodnocení:

Práce se zab}ivá optimalizací procesů v administrativě, Neefektivní řízení administrativních

procesů v současné době skutečně zatěžuje mnoho společností, V praxi je běžné, že se společnost

zabyvá hlavně optimalizací toků ve výrobě a nevěnuje se této problematice, tak jak by náleŽelo, V této

diplomové práci je patrné, že ztráťy nevznikají pouze ve výrobě, ale i v této oblasti a věnování se této

problematice se v praxi dle mého názoru určitě vyplatí.

Autorka se zabývala problematikou optimalizace hlavních administrativních činností u vybrané

společnosti. V první části se zabývá autorka teoretickou částí popisující dané procesy a metody, Ve

druhé části se autorka zabývá konkrétními projekty, které jsou dostatečně popsány a z analýzy je

patrné, jaké to má dopady do zlepšení procesu. V této části jsem postrádal konkrétní použité metody

výběru hlavních projektů a způsob vyhodnocení .

Ve třetí části jsou uvedeny konkrétní metody popisující řízení a vyhodnocení daných projektŮ.

Na závěr dané práce je provedeno zhodnocenídané diplomové práce a dopadů zeštíhleníadministrativy

u vybrané společnosti.

Diplomová práce splnila očekávané cíle, Práce má dostatečný rozsah a je doplněna řadou

názorných obrázků a tabulek k tématu. Diplomantka využila při psaní dostatečné mnoŽsWÍ literatury,

Jde o práci kvalitnía oceňuji její analýzy dané společnosti a zhodnocení dané práce.

Cíl diplomové práce byl splněn,
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