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Cíl práce a jeho splnění 
Hlavním cílem předložené diplomové práce (DP) bylo popsat stávající procesy studijního 
oddělení FES se zaměřením na kombinovanou formu studia a analyzovat (případně na-
vrhnout optimalizaci) zvolený proces tohoto oddělení. 
Práce patřila do kategorie DP se středně obtížným zadáním vzhledem k nutnosti nastudo-
vat problematiku, která je přednášena pouze v rámci jednoho předmětu v závěru studia. 
Jedná se přitom o problematiku v současné době velice aktuální. 
Při celkovém posouzení práce konstatuji, že cíl DP byl splněn. 
Obsahové zpracování a přístup k řešení 
Po obsahové stránce je práce členěna srozumitelně a v souladu s požadavky v zadání. 
V prvních dvou kapitolách autor objasňuje základní pojmy dané problematiky a uvádí do 
problematiky procesního řízení. 
Za přínos DP považuji kapitolu třetí. Zde se autor věnuje popisu procesu v dané organi-
zační jednotce a vlastní analýze procesu kombinované formy výuky. Popisuje jednotlivé 
procesy a podprocesy v rámci této formy studia. U jednotlivých podprocesů se pokusil o 
posouzení a návrh možných změn k optimalizaci. V závěru se snaží aplikovat metriky na 
analyzované procesy. V závěru se autor pokusil o stručné shrnutí získaných poznatků a 
rekapitulaci možných optimalizací podprocesů. 
Při řešení problémů pracoval diplomant samostatně, v dostatečné míře využíval konzulta-
ce. 
Formální náležitosti a úprava  
Po jazykové a formální stránce DP splňuje požadavky dané na tento typ práce. Práce je 
zpracována velice pečlivě s minimem gramatických chyb. V práci se místy vyskytují drob-
né nepřesnosti a částečně i problematické definování vlastníků procesů. Zároveň je zřej-
mé, že diplomant přistupoval k hodnocení jednotlivých procesů spíše s náhledem studenta 
než zaměstnance. Což je ale vzhledem k jeho roli a zkušenostem asi normální.  
Závěr 
S ohledem na obtížnost uvedené problematiky a předložených vlastních výsledků autora 
uvedenou DP doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 
 
        v ý b o r n ě – m i n u s. 
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