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Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10) 

1 Náročnost tématu práce 9 

2 Splnění cílů práce 10 

3 Teoretická část práce 9 

4 
Praktická část práce 
(analytická část) 

8 

5 
Praktická část práce 
(řešící část) 

6 

6 Formální úroveň práce 7 

 
CELKOVÝ PO ČET BODŮ 
(0 – 60) 

49 

 
 
 

Hodnocení jednotlivých kritérií: 

0 bodů nesplněno 

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků 

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky 

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky 

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad  

9 – 10 bodů splněno nadstandardně  

 
 



Připomínky k práci: 
Bakalářská práce splňuje základní podmínky obsahem i tematickým zaměřením. Teoretická 
část práce je napsána na nadstandardní úrovni, má celistvou a přehlednou strukturu a 
obsahuje všechny stěžejní informace. Vytýkám pouze slabší práci s literárními zdroji a 
absenci použití zahraniční literatury. 
 
Analytická část práce je spočátku až příliš popisná, v závěru se však nachází i propočty 
týkající se obratu zásob a jejich členění dle metody ABC, které vhodně práci doplňují. U 
analýzy ABC však potrádám jasné vymezení kritérií a jejich hodnot, podle kterých jsou 
jednotlivé položky zásob rozdělované do skupin A, B a C (ne vždy to musí být 70%, 20%  a 
10% kumulativního obratu - kritéria rozdělení si může firma stanovit i jinak, ale musí být 
dopředu známa). Logická struktura analytické části je moc hezká a odpovídá stanoveným 
cílům. 
 
Z formální stránky mám jenom menší výhrady k popiskům obrázků a tabulek, které nejsou 
uvedené přesně podle zásad šablony. Dále pak jsou posunuté čísla při odkazech v textu na 
obrázky (počínaje obrázkem č. 7).  Jinak je práce velmi hezky a přehledně členěná, bez 
větších gramatických chyb a překlepů.   
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Bylo by možné vypracovat ABC analýzu i pro rozdělení odběratelů dle výše jejich 
průměrných odběrů a myslíte, že by takovéto rozdělení bylo vhodné pro řízení zásob ve 
skladu?  

 
 
Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP. 
  
 
Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
  
 
 
 
Ve Zlíně dne: 27. května 2011 
 
 
 
 
   
 podpis oponenta BP 



 
 
 
Instrukce pro hodnocení jednotlivých kritérií: 

Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce (0 - 10 bodů) 
Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zaměření na studijní obor, složitost řešené 
problematiky, náročnost na teoretické i praktické informační zdroje. 

Kritérium 2. Hodnocení splnění cílů práce (0 - 10 bodů) 
Toto kritérium hodnotí splnění zadání práce na základě definovaných cílů práce, které musí být 
součástí úvodu. Definovaný cíl práce odpovídá požadované náročnosti vzhledem k typu práce. 

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce (0 - 10 bodů) 
Hodnotí se především výběr teoretických zdrojů a jejich možná aplikace pro řešení tématu. Hodnotí se 
rovněž způsob i úroveň citací. Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné 
literatury, využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých 
citací. Literární přehled práce je po metodické a formální stránce řádně zpracován včetně citací a 
odkazů na použitou literaturu. 

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (analytická část) (0 - 10 bodů) 
Hodnotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cíle, využití teoretických 
poznatků pro analýzu problému. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost získávání informací, přístup 
studenta a jeho schopnost logických závěrů z analýzy jako východisko pro řešící část.  

Kritérium 5. Hodnocení praktické části práce (řešící část) (0 - 10 bodů) 
Hodnotí se věcná úroveň řešení problému, dosažení stanovených cílů, návaznost řešící části  
na analytickou část. Kritérium hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické a praktické 
části práce, zdůvodnění návrhů a jejich dopadů.   

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovně práce (0 - 10 bodů) 
Hodnotí se úroveň grafického zpracování práce. Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace, 
celková úroveň vyjadřování. Správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité 
terminologie, jednoznačnost a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň. 


