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Aktuálnost zvoleného tématu 
Téma diplomové práce považuji za aktuální. S ohledem na současnou ekonomickou situaci na trhu a 

to, že optimalizace obecně mohou vést k výrazným úsporám, považuji toto téma dokonce za velmi 

aktuální. 

 

Splnění sledovaného cíle diplomové práce 
V rámci diplomové práce se podařilo autorce úspěšně propojit teorii s praxí a tím docílit 

požadovaných úspor. Díky tomu považuji cíle za splněné. 

 

Metody zpracování, zvolený postup řešení, využití analytických a statistických metod 
Procesní mapa vytvořená autorkou ukazuje, že autorka dobře zmapovala a pochopila proces vyřízení 

objednávky, resp. realizaci zakázky. Postup řešení vč. využití analytických a statistických metod mi 

přijde logický a vede ke stanovenému cíli. 

 

Dosažené výsledky, nové poznatky, jejich přínos a možnosti praktického využití 
Dosažené výsledky jsou pro firmu velmi přínosné a je třeba je dále rozvíjet a využívat. Do budoucna 

lze na základě výsledků této diplomové práce uvažovat o vhodnosti optimalizace i ostatních procesů 

s jasným cílem snížení celkových nákladů. 

 

Formální náležitosti práce (úprava, graf. vybavení apod.) 
Práce je zpracována přehledně a srozumitelně, včetně síťových grafů, tabulek a procesních map. 

 

Písemný projev (úroveň, srozumitelnost, správnost vyjadřování) 
Písemný projev autorky je jazykově takřka bez chyb, je srozumitelný i pro nezasvěceného čtenáře a i 

z písemného projevu je znát znalost zkoumaného prostředí. 

 

Posouzení struktury práce z hlediska členění do jednotlivých kapitol a logické návaznosti mezi nimi 
Kapitoly logicky navazují od teorie, přes popis společnosti a daného procesu, až k praktickým 

závěrům. 

 

Komplexní závěrečné zhodnocení práce 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Autorka správně pochopila daný proces a využila 

teoretické znalosti k jeho praktické optimalizaci. Práce ukazuje i možnosti dalšího rozvíjení daného 

tématu. Také rozsah práce mi přijde přiměřený. 

 

Ohodnocení diplomové práce: výborně 
 

Otázky, které mohou být použity při obhajobě: 

1. Jaký je rozdíl mezi „On – premises catering“ a „Off – premises catering“. Kde lze snadněji 

optimalizovat. Kde lze dosáhnout výraznějších úspor a proč? 

2. Vysvětlení pojmů „studentský syndrom“ a „Parkinsonův zákon. 
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