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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Studentka pracovala na řešní zadaného problému v rámci letní studetské aktivity 
(Summer Internship) přímo ve výrobním závodu Procter & Gamble, Rakona. Pro řešení 
problému využila metody a nástroje procesního řízení a zlepšování pracovních procesů (WPI 
- Work Process Improvement) v té podobě, v jaké jsou uplatňovány ve výrovních závodech 
společnosti Procter & Gamble. Studentka úspěšně analyzovala současné pracovní procesy 
z hlediska jak vlastního procesu tak exekuce procesu jednotlivými organizacemi a lidmi 
v těchto organizacích. Vhodně používala analytické nástroje WPI pro zjištění konkrétních 
příčinných vztahů v jednotlivých procesech a pro navržení optimalizace. Správně si 
uvědomila, že zlepšené procesy přinesou výsledky pouze v případě, že všichni zaměstnanci se 
budou  schopni včas a správně rozhodovat a proto věnovala pozornost přípravě jednoduché a 
jednoznačné dokumentace a tréninku lidí pro práci v nových procesech. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Studentka splnila oba cíle projektu. Ztráty způsobené platbami za čekaní aut na 
vykládku byly sníženy o 80%. Nové pracovní procesy byly zdokumentovány a byly 
vytvořeny vhodné tréninkové materiály, které slouží jako návod v každodenních situacích i 
pro trénink nových zaměstnaců.   
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

V práci jsem nenalezl žádné rozpory s normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je řazena do logicky po sobě následujících bloků, které vedou od definice 
problému přes popis a zdůvodnění zvolených metod, strukturovaný popis vlastního řešení 
k závěru a vyhodnocení výsledků. Studentka účinně používá přehledné vizuální prostředky - 
vývojové diagramy, tabulky a grafy, které vhodně doplňuje komentářem. Práce je velmi dobře 
čitelná. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 



      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jaké jsou hlavní faktory, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit správný chod 
navrženého pracovního procesu?  

Práce byla řešena s ohledem na současně existující omezení. Existuje jiné možné řešení 
v případě, že by byla některá z omezení odstraněna? Která? 
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