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Téma BP:

AnalÝzařízení zásob ve firmě XY s.r.o'

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 - 10)

I Náročnost tématu práce 8

2 Splnění cílů práce

3 Teoretická část práce I

4
Praktická část práce
(analytická ěást)

6

5
Projektová část
(řešící ěást)

6 i

6 Formální úroveň práce I

CELKovÝ počnr BoDŮ
(0 - 60)

43

[Iodnocení i ednotlivÝch kritériÍ:
ROZSAII BODU sl,ovi\Í w.rÁnŘnNÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ooF.. podle ECTS)

1-2body sp|nčrro pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ,,E.. podle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni ,,D.. podle ECTS)

5-6bodů splněno, nedostatlry neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni ,,C.. pod1e ECTS)

7-8bodů splněno zce|a bez výhrad
(odpovídá stupni ,,B.( podle ECTS)

9 _ 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni ,,A.. podle ECTS)



Připomínky k práci:
Teorie je velmi dobře zpracovaná a nemám k ní výhrady. Analytické části práce chybí
jasnější odhalení skutečných rezerv v tízení zásob dané firmy. Je sice provedena ve třech
oblastech, má však spíše formá|ní než věcný charakter. RovněŽ závěry ptáce přinášejí jen
obrysy možného zlepšení ýchozího stavu. K lepšímu hodnocení práce proto schiizí
konkretizace a praktický rozměr navrhovaných opatření.

otázky k obhajobě:
1 . Na s. 41.42 analyzujete IS Helios' který uživá daná firma pro iízení zásob, Zajímalo by mě
jednak, kdy byl tento systóm implementován a spuštěn do provozní praxe zkoumané firmy,
co mu předcházelo fiak se řídili informační toky před tímto IS), a vposledku jaké zkušenosti
(ať uŽ pozitivní či negativní) si uŽivatelé (zaměstnanci na úseku zásobování) odnesli při
používání tohoto softwaru?

BP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAGlPorta|. Na základě výsledků .

této kontroly bylo zjištěno, že BP není plagiát.
Práce sphuje kritéria pro obhajobu BP. X

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
u
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