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Téma BP: Analýza a zhodnocení systému plánování a řízení výroby ve vybrané organizaci  

 

 

U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce. 

Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování: 

5 bodů – splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky 

4 body – splněno kvalitně 

3 body – splněno bez výhrad 

2 body – splněno s menšími nedostatky 

1 body – splněno, ale s výraznými nedostatky 

0 bodů – nesplněno 

 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Počet bodů 

1.  Náročnost tématu práce: 4 

a) řešená problematika je složitá částečně 

b) získávání dat je náročné ano 

c) zpracování dat je náročné částečně 

2. Cíle a metody práce: 4 

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány ano 

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formulovány ano 

c) prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce ano 

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce částečně 

3. Teoretická část práce: 3 

a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši částečně 

b) teoretická část vychází z vhodně zvolených domácích i cizojazyčných zdrojů  

(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací) 
částečně 

c) teoretické zdroje v textu jsou citovány odpovídajícím způsobem částečně 

4. Praktická část práce – analýza: 4 

a) v analytické části práce jsou využity poznatky z teorie ano 

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány částečně 

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán částečně 

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu ano 



e) závěry analýz jsou dostatečně podložené            

5. Praktická část práce – řešící část: 3 

a) řešící část práce navazuje na teoretické poznatky ano 

b) řešící část práce navazuje na výsledky analýz ano 

c) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty částečně 

d) práce naplnila stanovené cíle částečně 

6. Formální úroveň práce: 4 

a) text je logicky provázán ano 

b) v práci je použita správná terminologie částečně 

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy částečně 

d) práce má jazykovou úroveň odpovídající kvalifikační práci ano 

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci ano 

CELKOVÝ POČET BODŮ  22 

 

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 

(otázky uvádí vedoucí práce i oponent) 

 

- Bakalářskou práci lze považovat za originální dílo jejího autora. O tom svědčí i kontrola originality díla, 

při níž je 0% shoda s jinými pracemi.  

- Studentka naplnila cíle práce v přiměřeném rozsahu.  

- Bakalářská práce je vyvážená a všechny její části splňuji požadavky kladené na tenhle typ závěrečné 

práce. 

- Výsledky práce jsou přímo použitelné v praxi daného podniku. 

- Práce má dobrou grafickou úpravu a také po formální stránce jsou v rozhodující míře splněny požadavky 

kladené na tenhle typ závěrečné práce. 

 

Moje připomínky k bakalářské práci jsou následující: 

 

- V teoretické části práce jsou použity výlučně pouze domácí zdroje odborné literatury a to většinou více než 

10-15 let staré. V seznamu použité literatury studentka uvádí pouze 1 zdroj zahraniční literatury (HABER, 

Robert, Ruth BARS, Ulrich SCHMITZ, 2011), který ale v textu práce přímo necituje. 

 

- Některé zdroje literatury nejsou v práci citovány podle standardů a příslušných citačních norem - viz 

například citace zdroje u obrázku na str. 25. 

 

- V praktické části práce je nejprve analyzován aktuální stav v oblasti problematiky řešené v dané firmě 

(kapitola 6) a následně je provedeno shrnutí této analýzy (kapitola 7). V samotném návrhu na zlepšení 

aktuálního stavu (kapitola 8) se však už jen opkauje stejný text a návrhy, jak byly uvedeny již dříve v 

předešlé kapitole 7. 

 

 

Otázky k závěrečné obhajobě:  

1. Věděli byste uvést konkrétní postup, kterým byly stanoveny údaje v tabulce 6 (str. 39)? 

2. Které klíčové kapacity (například strojní) byste označila jako úzké místo v dané firmě? 

3. Proč jste při ekonomickém vyhodnocení návratnosti nepočítali průměrné tržby jedné zakázky podle 

konkrétní situace v dané firmě za uplynulé období? Jak  přitom byly odhadnuty tržby ve výši 1 milionů korun 

na jednu zakázku?? 

 

 



Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP
1
. 

 

 

Ve Zlíně dne 29.6.2020 

 

 

 

 

 ……………………………………… 

 podpis oponenta BP 

                                                 
1
 Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body. 


