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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: 

 

Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma pro logistický podnik. Cíl práce 

není formulován. Je tedy potřebné vycházet při hodnocení ze zadání práce. Použití 

navržených metod při zpracování práce je adekvátní. Struktura práce vytváří předpoklad     

pro splnění zadání práce, které je dodrženo. Teoretická část práce obsahuje vybrané, přesto 

rozsáhlé, informační zdroje a vytváří teoretické východisko pro zpracování tématu práce.  

Obecně jsou popsány distribuční procesy, distribuční cesty, doprava, metody a analýzy rizik   

v českých podnikatelských podmínkách. Stručně je popsán současný stav distribuce a 

jednoduchá analýza současného stavu. Jsou uvedeny teoretické postupy zabývajících se 

řízením a analýzou rizik ve firmách. Praktická část je strukturována podle zadání práce. Jsou 

tu vymezeny metody analýzy a vlastní analýza konkrétní firmy provádějící distribuci 

výrobků. Jsou zde zpracovány poznatky z reálné podnikatelské činnosti a aplikace 

teoretických poznatků na zjišťování, identifikaci, klasifikaci a snižování podnikatelský rizik. 

Podle výsledků analýzy rizik jsou v závěru popsány návrhy na systematizaci identifikace a



 2/2 

 

 

 

 

 

             Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………  

 

 

minimalizaci nejvážnějších distribučních rizik v logistickém podniku. Návrhová část obsahuje 

formulovaná řešení zjištěných problémů. Zadání práce bylo splněno, byla nalezena rizika 

distribuce a následně byly navrženy vhodné způsoby řešení k jejich minimalizaci. Použité 

zdroje pro zpracování práce jsou aktuální. Norma ISO 690-3 je převážně dodržena. Vyskytuje 

se však neuvedení zdroje u některých tabulek (například 7, 8, 9, a 10). Formální úprava práce 

je na dobré úrovni. Vyskytuje se však absence textu mezi nadpisy (například 3 a 3.1, 3.3 a 

3.3.1, 4. a 4.1 a 4.1.1), nezarovnaný text práce do bloku, předložky na koncích řádků, 

nedodržení interpunkce ve výčtu po dvojtečce. 

 

  

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Podle jakých kritérií byla stanovena hodnota aktiva v tabulce 3? 

2. Zabývá se ve firmě někdo analýzou rizik? 

3. Jsou s výsledky práce seznámeni vedoucí pracovníci firmy a uvažují o realizaci 

formulovaných návrhů? 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 26.5. 2014 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


