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Téma bakalářské práce: Zásoby a skladování ve vybrané firmě.

Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
A

B

C

D

E

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Práce je napsána na aktuální téma pro činnost podniku. Zpracovaná osnova převážně vytváří
předpoklad pro splnění cíle. Naplnění osnovy je nevyvážené. Popisu současného stavu
problematiky v podniku je věnováno 25 stran textu. Jsou zde uvedeny informace, které by
bylo vhodnější zařadit a využít v analytické části práce. Analýze současného stavu řešené
problematiky jsou vyčleněny pouze 3 strany. Dílčím způsobem je využito teoretických
východisek práce v praktické části. Cíl práce je stanoven širší, než je zpracovávané téma.
Autor chce navíc řešit optimalizaci a zásobování. Cíl práce se částečně podařilo naplnit.
Teoretická část vychází z použité odborné literatury a je přiměřená. Jsou však uvedeny
informace, které pak nejsou využity v praktické části práce. V části analytické nejsou uvedeny
skutečnosti, které by opravňovaly takto tuto část nazývat. Na závěr se prezentují dílčí
opatření, která by byla pro podnik přínosná. Avšak nenavazují na zjištěné nedostatky. Závěr
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je stručný. Práce není obsahově vnitřně logicky provázána. Formální úprava je jen
na dostatečné úrovni. V práci se vyskytují předložky na koncích řádků, grafy a tabulky
nejsou výstižně nazvány a popsány. Uvedení použité literatury není přesně v souladu
s příslušnou normou. Autor konzultoval jednotlivé části práce až v samém závěru zpracování
a to pouze dvakrát. Práce nebyla předložena ke konečnému posouzení. Jen částečně se mu
podařilo doporučení zapracovat, zejména v analytické a návrhové části. Práce je původní.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.
2.
3.
4.

Co vedlo k výběru právě této firmy pro zpracovávané téma práce?
Proč jste se rozhodl řešit i oblast zásobování?
Jaké optimalizační metody jste v práci využil?
Jak jste došel ke zjištění jednotlivých problémů?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: E - dostatečně

V Uherském Hradišti dne 20.5. 2013

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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