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Diplomarrtka ve své diplomové práci řeší problematiku systému měření výkonnosti vyrobního
podniku. Hlavním cílem práce je provést charakteristiku, analýzu a zhodnocení systému měření a
řízení ýkonnosti zavedeného ve spoleěnosti PM ČR, v ávodě v Kutné Hoře a posoudit zda je
tento systém efektivní a pro manažery podniku pffnosný. Na základě zjištěných skutečností pak
stanovit náwhy a doporučení vedoucí k možnému zlepšení stávajícího systému a jeho fungovríní.

Postupy zvolené v diplomové práci jsou systematické a komplexní, potwzují široké zralosti
řešené problematiky' vychízející z velmi dobré orientace v teoretickém základu. Teoreticloý
zátdad je tvořen vysvětlením pojmů ýroba" ýrobní proces, l^ýkonnost, popisem systému
měření ýkonnosti, metrik a ukazatelů výkonnosti. Pníce se věnuje také vztahu ýkorrnosti ke
klíčoým oblastem strategie, zríkazníků a zaměstnanců.

Významnou čríst práce tvoří kapitola zabývající se charakteristikou a analýzou systému řízení
ýkorurosti daného ýrobního podniku a návrhy a doporuěení na zlepšení tohoto systému
věetně náwhu marražerské hry.

Postupy zvolené při zpracovríní práce jsou systematické, z*oumanrí problematika je rozdělena
do dílěích témat s logickou návazností. Po formální stránce je prérce na velmi dobré urovni,
obsahuje řadu doplňujících obrráz.ků, grafil a tabulek, které práci 7přehledňují.
Diplomová práce naplňuje stánovený cíl, návrhy a doporuěení mají potenciál pro r.yrrátí
v praxi. Priíce odpovídá nrárokům kladeným na ďplomovou práci, proto ji doporučuji
k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou.

výborně

K obhajobě nawhuji $rto otizty:

1. Jaký je Váš názor na možnost využití systémů Business lntelligence pro měření
ýkonnosti?

2. Stáe častěji se objevuje názoq že v souvislosti s měřením a vyhodnocoviíním
ýkonnosti je ťeba posuzovat také skutečnost, zda posuzované ýsledky byly
dosaženy při uplaňovríď pravidel etiky. Lze poďe Vďeho niízoru etiku považovat
jako jeden z faktoru ovlivňujících ýkonnost podniku?
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