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Cíl práce a jeho splnění 
Hlavním cílem předložené diplomové práce (DP) bylo popsat stávající procesy studijního 
oddělení FES a analyzovat (případně navrhnout optimalizaci) zvolený proces tohoto oddě-
lení. 
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 šesti kapitolách autorka objasňuje základní pojmy dané problematiky, uvádí do 
problematiky procesního řízení a metod mapování podnikových procesů a popisuje struk-
turu studijního oddělení FES. 
Za přínos DP považuji zejména kapitoly sedm až devět. Zde se autorka věnuje popisu 
procesu v dané organizační jednotce a vlastní analýze procesu přijímacího řízení. Dále se 
věnuje hodnocení jednotlivých variant procesu přijímacího řízení. V závěru práce velice 
detailně komentuje dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že varianta přijímacího řízení 
s využitím SCIO testů byla využita v tomto roce poprvé, bylo problematické hledat větší 
problematické části a následně i jejich optimalizaci. Z toho důvodu jsou i doporučení 
k optimalizaci daného projektu pouze ve formě doporučení - zpracovat dokumentaci popi-
sující daný proces. 
Při řešení problémů pracovala diplomantka samostatně, v dostatečné míře využívala kon-
zultace. 
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. 
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. 
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