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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 

2. Využití poznatků z literatury A - výborně 

3. Zpracování teoretické části A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 

7. Formulace závěrů práce A - výborně 

8. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 
Bakalářská práce se věnuje dnes velmi aktuální problematice - zavádění norem řady ISO 900x do 
firemní praxe. V současné době je situace taková, že aplikace těchto norem je pro firmy 
samozřejmou nutností, pokud chtějí obstát v konkurenčním boji. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace pro normalizaci ISO aktualizuje zmíněné normy podle toho, jakým způsobem se mění 
požadavky zákazníků a trhu, musí se tyto změny odrážet i v systému fungování firem. Autor se ve své 
práci zabývá popisem posledních změn norem řady ISO 900x a návrhuje způsob, kterým 
implementovat tyto změny v existující firmě. 
  
Student na bakalářské práci pracoval velmi samostatně a svědomitě, k vypracování přistupoval velmi 
aktivně. 
Mohu konstatovat, že požadavky kladené na zadání práce byly splněny ve všech bodech. 
 
Kontrola plagiátorství - 0%. 
 
 
 
 
 
 

   

Otázky vedoucího bakalářské práce: 
      

 

 

V e  Zlíně dne 9. 6. 2017                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


