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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Bronislav Trusík

Oponent bakalářské práce:

Ing. Ivan Princ

Akademický rok:

2014/2015

Téma bakalářské práce:
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Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

D

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

E

F

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Bronislav Trusík zpracoval a odevzdal k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma
v rozsahu 62 stran textu doplněného 2 schématy a 2 tabulkami, bez grafů, obrázků a příloh.
Práce je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Při zpracování
práce vycházel ze studia širokého spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí.
Právní normy zmíněné v práci jsou aktuální. Při zpracování se student nevyhnul formálním
chybám. Lze konstatovat, že nebylo dodrženo pravidlo nekončit řádky větnými spojkami,
v tabulkách používá různé fonty písma, tabulka číslo 3 je nepřehledná, špatně rozdělená
(volné prázdné listy), nesedí označení faktoru pravděpodobnosti následků – závažnosti v textu
(„Z“) a v tabulce („N“). Vytýčené cíle byly splněny. Na str. 21 student odkazuje na autora
publikace: „…JHDE, G. B.: Logistik, Stuttgart 1972…“, takový autor neexistuje. Nesedí
seznam literatury s odkazy na literaturu v textu – poř. č. 10, 11 nikde neuvedeno. V celé práci
použitá jiná velikost písma (menší), než je stanoveno šablonou FLKŘ. Celkově je možno
práci hodnotit jako uspokojivou. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci
k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Na str. 9 píšete: „K tomu bude využita metoda ´PNH´ doplněna dotazníkovým
šetřením.“ Jaké a jakým způsobem jste provedl dotazníkové šetření a jaké byly
závěry?
2. Na str. 57 píšete: „I když je prvořadým úkolem předcházet vzniku těmto mimořádným
událostem, statistiky nejen z let minulých posuzovaného skladu, ale i v ostatních
skladech poukazují čísly jinak.“ Jaké konkrétní statistické údaje a jakých
mimořádných událostí jste použil při svém hodnocení?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: uspokojivě (D)

V Uherském Hradišti dne 1. června 2015
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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