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Připomínky a otázky k obhajobě:
V rámci praktické části práce studentka vypracovala analýzu oblasti měření a řízení
výkonnosti ve dvou vybraných podnicích, konkrétně v podniku FCC Česká republika, s.r.o. a
v podniku Vodafone Czech Republic a.s. Vzhledem k tomu, že studentka pracovala
s informacemi vždy pouze od jednoho zaměstnance, lze tuto skutečnost vnímat jako limitující
faktor, neboť je otázkou zda jsou informace objektivní a kompletní. Nicméně analýza je
provedena pečlivě a ocenit lze zejména obsah kapitol „Zhodnocení systému řízení
výkonnosti“, které je provedeno pro obě společnosti. Práce obsahuje důkladné zhodnocení a
komparaci mezi oběma podniky ovšem minimum doporučení pro zlepšení situace.
1. Můžete uvést alespoň jedno doporučení pro zlepšení situace podniku související s
oblastí měření a řízení výkonnosti ve společnosti Vodafone?
2. Uveďte, zda a jakým způsobem se v podnicích uplatňují otevřené inovace?

Práce
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