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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 
Předkládaná práce na téma implementace procesu License Plate Receive je celkově 
zpracována kvalitně. Teoretická část je zpracována na základě mírně nadprůměrného počtu 
zdrojů, tematicky je však zaměřena spíše obecně a zeširoka a větší část mohla být věnována 
procesům a jejich implementaci. Ačkoliv je celá práce zpracována kvalitně a odborně, není 
zde explicitně vysvětleno, jaká je motivace pro implementaci procesu LPR, resp. že je tento 
implementován na požadavek odběratele, jaké jsou nevýhody současného stavu apod. 
V kapitole Vyhodnocení autorka zmiňuje hlavní výhodu a přínosy implementace procesu 
LPR a kalkuluje náklady na jeho zavedení. Ačkoliv přínosy implementace z hlediska zlepšení 
sledovaných ukazatelů jsou v práci uvedeny, mohlo být ekonomické vyhodnocení 
propracovanější, např. s ohledem na dobu návratnosti při posouzení úspor vyplývajících ze 
snížení podílu neshod na příjmu, zkrácení délky trvání celého procesu apod. I přes uvedené 
drobné nedostatky autorka prokazuje hlubokou znalost tématu a schopnost systematické 
práce. Práce až na výjimky neobsahuje stylistické či formální chyby, literatura je řádně 
citována a práce je formálně zpracována na výborné úrovni. Cíl práce považuji za naplněný, 
proces byl v rámci zpracování diplomové práce úspěšně nasazen a auditován odběratelem. 
Práci doporučuji k obhajobě s velmi dobrým hodnocením. 
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
Jakou lze očekávat návratnost zavedeného procesu vzhledem k úsporám vyplývajícím ze 
snížení podílu neshod na příjmu, zkrácení délky trvání celého procesu a dalších ukazatelů? 
 
V celé práci nezmiňujete nevýhody, slabá místa či rizika implementace procesu LPR. 
S jakými riziky bylo třeba během implementace počítat, jaká rizika nejvíce ovlivňovala 
úspěšnost nasazení? 
 
Strukturované hodnocení práce: 
 
Kritérium 1 2 3 4 
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     



Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) Velmi dobře 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
 
Datum: 9.5.2019      Podpis: 


