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Téma bakalářské práce: Analýza výběru a hodnocení dodavatelů ve vybrané organizaci

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

D

E

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce má rozsah 41 stran uceleného textu a 2 stran příloh. Práce je
rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Řešená problematika spadá
do oblasti středně obtížné, kdy se jedná o analýzu systému výběru a hodnocení dodavatelů.
V teoretické části jsou vyloženy pojmy logistika, logistický řetězec. Dále jsou uvedeny
kapitoly, které popisují nákup, exaktní metody výběru a hodnocení dodavatelů. U ABC
analýzy není uveden obrázek Paretova diagramu a Lorenzovy křivky.
V praktické části autorka stručně představila společnost, jež spadá do strojírenského a
částečně stavebního průmyslového odvětví. Jádrem praktické části je provedená analýza
stávajícího systému výběru a hodnocení dodavatelů – ABC analýza, Scoring model a další
exaktní metody. Na základě provedené analýzy autorka navrhuje ve společnosti zavést
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exaktní metody hodnocení a výběru dodavatelů s aplikací analýzy ABC.
V závěrečné kapitole autorka shrnuje praktickou část bakalářské práce a navrhované zlepšení
stávajícího systému výběru a hodnocení dodavatelů společnosti XYZ.
Předloženou bakalářskou práci navrhuji k obhajobě s klasifikací C – dobře. Autorka splnila
všechny zásady a cíle stanovené v zadání této bakalářské práce.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Společnost spolupracuje s více než 90 dodavateli. Na základě jakého kritéria hodnotíte
v bakalářské práci jen 15 dodavatelů v analýze ABC?
2. Jaké jsou základní fáze nákupního procesu?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

C – dobře

V Uherském Hradišti dne 25. 5. 2012
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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