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Téma bakalářské práce: Racionalizace skladového systému v podniku.

Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
A

B

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

C

D

E

F

X

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce Barbory Šínové řeší pro podnik aktuální problém, týkající se
skladového systému v podniku.
První část bakalářské práce popisuje teoretické poznatky z oblasti skladování, řízení zásob a
metodu řízení zásob ABC. Praktická část je zaměřena na popis vybrané firmy, analýzu
současného procesu skladování a řízení zásob. Na základě provedené analýzy skladových
operací a řízení zásob metodou ABC, byla nalezena úzká místa v systému skladového
systému společnosti a následně navrhnuta řešení pro jejich racionalizaci, která jsou přínosná.
Formální úprava práce vykazuje dílčí nedostatky (předložky na koncích řádků, rozložení textu
a tabulek na některých stranách, překlepy).
Autorka při zpracování své bakalářské práce pracovala samostatně, pravidelně konzultovala
problémy s vedoucím práce a splnila zadání a vytýčený cíl.
Předložená práce splňuje požadavky na ni kladené a doporučuji ji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Kdy nejpozději ještě může dojít k upřesnění objednávky před vychystáváním?
2. Byl podnik seznámen s návrhy na zlepšení a uvažuje o jejich zavedení?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře

V Prostějově dne 14.5. 2012

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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