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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. 

Řešené téma bakalářské práce je v současné době velmi aktuální vzhledem ke snižování nákladů 
podniků, které se musí vyrovnávat s konkurenčním prostředím globalizovaného trhu. Teoretická část 
definuje problematiku výběru dodavatelů v nákupním procesu, kriteria pro výběr dodavatelů a velmi 
jednoduché metody jejich hodnocení – bodovací metoda, metoda pořadí a scoring model.  

V praktické části autorka řeší problematiku výběru a hodnocení dodavatelů s využitím metod 
v souladu s teoretickou částí. Na jedné straně je vyjádřen současný stav, kdy firma podle svých zásad 
řeší tuto problematiku, na straně druhé provádí výpočty pro jednoduché řešení podle definovaných 
metod. Nedostatkem je, že v práci uvádí pět hlavních dodavatelů, které neporovnává, ale srovnání 
provádí pouze se třemi hypotetickými dodavateli. Současně s touto problematikou neřeší rozsah 
dodávaných komponent pro výrobu, ale bere teoretické dodavatele, podle kterých stanovuje metody 
výběru pro firmu. Současně není z předložené práce zřejmé, kde autorka dospěla k hodnotám 
v tabulkách 3,4 na str. 36, včetně údajů a hodnot ve scoring modelu. Celkový návrhová opatření 
vyjadřují pouze odhady pro výběr a hodnocení dodavatelů. Je rovněž nedostatkem práce, že nejsou 
použity další metody k hodnocení dodavatelů (např. vícekriteriální hodnocení dodavatelů) na základě 
konkrétních vstupů, získaných z podniku. Návrh na řešení dané problematiky je velmi obecný, 
nevyjadřuje podstatu problému – nalezení konkrétního řešení, příp. metodiky pro výběr a hodnocení 
dodavatelů. 
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Z hlediska formální úpravy práce jsou následující nedostatky – víceúrovňové psaní textu (čtyři 
úrovně), nedodržení jednotné formy psaní odrážek a číslování, včetně neuvedeného zdroje při slovním 
vyjádření používané metody ve firmě. 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Vysvětlete pojem analýza dodavatelských subjektů, který je součástí názvu BP. 
2. Vysvětlete hodnoty v tabulkách 3 a 4 na straně 36. 
3. Odkud jsou údaje, uvádění ve výpočtu scoring modelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace vedoucího bakalářské práce: D - uspokojivě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Uherském Hradišti dne 26. května 2011 
 
 
 
         
       …………………………………... 
       podpis vedoucího bakalářské práce 
 
 
 

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

 


