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Téma bakalářské práce: Analýza dodavatelských subjektů, jejich hodnocení a následný  

                                           výběr firmou 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce X      

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

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

    Bakalářská práce se zabývá analýzou dodavatelských subjektů, podává přehled o kriteriích 

a metodách při výběru konkrétního dodavatele, hodnotí současný stav dodavatelsýc subjektů 

konkrétní společnosti a navrhuje nové postupy hodnocení dodavatelů.  

    Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které jsou ucelenou rešerší charakteristiky výběru 

dodavatelů, způsobu jejich hodnocení, komunikace s dodavateli a ve třetí kapitole se 

přehledně  zmiňuje o kritériích výběru a metodách výběru dodavatelů. Tato část je logicky 

členěna, zpracována přehledně, systematicky a vystihuje podstatu dané problematiky. Odkazy 

a citace jsou uváděny dle normy. 

     Praktická část se zaměřuje na analýzu dodavatelských subjektů firmy Podravka – Lagris, 

a.s. Podnik je charakterizován kompletní vnější i vnitřní analýzou, práce se zaměřuje na 

průběh a způsob nákupu podniku. Přehledně popisuje dosavadní způsob výběru dodavatelů.  
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nakonec jsou zde zpracovány návrhy a postupy pro hodnocení dodavatelů pomocí bodového 

ohodnocení, metodou pořadí a scoring modelem, jednotlivé metody jsou nakonec 

vyhodnoceny z hlediska efektivnosti. Praktická část práce je zpracována přehledně, podává 

nové návrhy a je přínosem pro uvedenou firmu.  

    Závěr přehledně shrnuje problematiku hodnocení a výběru dodavatelů pro firmu jak 

v obecné rovině, tak v podobě nových informací a konkrétních návrhů.Seznam použité 

literatury je uveden dle normy, bylo použito dostatečné množství aktuálních zdrojů.  

Bakalářská práce splňuje svým rozsahem, zpracováním a dosaženými výsledky předepsané 

požadavky.  

    Práci doporučuji k obhajobě.      

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jak přijala firma Vaše doporučení a návrhy?  Která z metod se jim zdála nejlepší? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  A - výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne  26. 5. 2011 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


