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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. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Zpracovaná bakalářská práce na téma „Analýza řízení materiálového toku ve výrobním 

podniku“ řeší problematiku velmi obecně. Celá bakalářská práce vykazuje prvky 

nepropracovanosti. Cíle bakalářské práce stanovené v zadání nejsou splněny. Teoretické 

aspekty uváděné autorkou a týkající se podstatných částí problematiky jsou na stranách 26 – 

31. Praktická část je pouze na stránkách 33 – 40, část těchto stran je ještě navíc zaplněna 

obrázky. To co autorka píše v kapitole 8 s názvem „Analýza současného stavu řízení 

materiálového toku“ je popisem postupu výroby stojanu P.D. Brand Monolith. Nejedná se o 

analýzu, která má být podstatnou – základní částí bakalářské práce (i z hlediska názvu práce). 

Tématem bakalářské práce je Analýza řízení materiálového toku ve výrobním podniku. 

Vhodné by bylo, aby studentka popsala a především analyzovala, jak si podnik materiál 

zajišťuje a jak s ním dále nakládá, z hlediska jeho toku, do doby přepravy hotového výrobku 

k zákazníkovi. V úvodu chybí cíl bakalářské práce, metody zpracování bakalářské práce a  
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místo tématiky v problematice logistiky. Návrh na optimalizaci je povrchní, nepropracovaný a 

navrhované uspořádání strojů při výrobě autorka řeší pouze v souladu s výrobou jednoho 

druhu výrobku - výše uvedeného stojanu. Jak je to při výrobě dalších výrobků společnosti 

není zřejmé.  Chybí ekonomické vyčíslení nákladovosti uvedeného dílčího návrhu. V závěru 

bakalářské práce chybí, jak byly (nebyly splněny) cíle bakalářské práce a k jakému účelu lze 

bakalářskou práci využít. 

 

Závěr 

Bakalářská práce nesplnila stanovené cíle. Praktická část bakalářské práce je na 8 stranách, 

přitom právě tato část má být nosná při zpracování. Obsah praktické části se zabývá tokem 

dílčích částí jednoho výrobku, nikoliv materiálovým tokem ve výrobním podniku a jeho 

řízením. Návrhová část je povrchní a to včetně obrázků v příloze, které se zabývají opět pouze 

tokem dílů jednoho výrobku. Práci i přes uvedené nedostatky a níže uvedené hodnocení 

doporučuji k obhajobě.  

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Víte, jak vypadá logistický řetězec materiálového toku v podniku. Nakreslete jej 

konkrétně v podmínkách společnosti, u které jste zpracovávala bakalářskou práci. 

2. Jaké výsledky vyplynuly z vámi provedené analýzy materiálového toku u společnosti 

VLV s.r.o. 

3. Co je podstatou vašeho návrhu optimalizace materiálového toku pro společnost VLV, 

s.r.o., jaký efekt to pro firmu přinese s důrazem na efektivnost ekonomickou? K jakým 

změnám v rámci celé výroby u společnosti VLV, s.r.o. dojde? 

4. Jak jste podle vás splnila cíle stanovené zadáním vaší bakalářské práce. Vyhodnoťte je 

jednotlivě – dle úkolů ze zadání! 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  F - nedostatečně 
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       podpis oponenta bakalářské práce 
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