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dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
splněnícíle práce x
volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
přehlednost a loqická stavba (struktura) Drace x
Aktuálnost a vhodnost ooužih7ch oramenů x
schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Form ulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúprava oráce ítext, tabulkv, orafu') x
stvlistická úroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Diplomantka si zvolila velmi aktuální téma, které z vlastní iniciativY vYPracovala ve

spolupráci s Akademií průmyslového inženýrství, která patří k prŮkopníkŮm oboru

v České republice. Na základě provedené ana|ýzy diplomantka jasně stanovuje a

zdůvodňuje cíle diplomové práce. Přestože se jedná o poměrně Široké téma,

překračující svým rozsahem standardní diplomové práce, lze konstatovat, Že se

diplomantka jeho řešení zhostila výborně. V reŠerŠní Části práce jsou PoPsánY

základní analytické metody štíhlé administrativy, autorka zde pouŽila relevantní

počet zdrojů z domácí literatury. V této části práce by se dalo oČekávattaké vYuŽití

více zahraničních titulů. Jádrem práce je vytvoření metodiky aPlikace nástrojŮ

štíhlé administrativy v podmínkách vybraného podniku. V tomto ohledu by cíl Práce

splněn.

Diplomová práce je vhodně doplněna o vlastní závéry autorky a její doPoruČení

managementu vybraného podniku. Dá se očekávat, že metodika bude mít ŠirŠÍ

využití i pro další podniky. Po formální stránce byla diplomová práce zpracována

podle pokynů daných směrnicí děkana, drobné formální nedostatky, PředevŠÍm

překlepy, nesnižují kvalitu práce.
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