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HoDNoCENÍ BAKÁLÁŘSKÉ PRÁCE
'A.kademický rok 2018/2019

Jana Bělová

Podniková ekonomika a management

Logistický systém ve vybraném podniku

Kritéřia hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) \4etudicli po.tup rlpracur:ini pra.<
c) Teoretický základ práce (rešelšní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět,.gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost 1brmulací a práce s odbornýmjazykem
H) Práce s odbomou literaturou (nomy' citace)
I) Práce se zahraniční litelafurou, úIoveň souhmu v cizímjazyce
J) celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pťo teorii, pro plaxi)
N) Spo]upláce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup auton k řešení ploblematiky práce
P) Celkový dojenl z práce

Do Portálu ZčU byl zadaný tento výsledek kontřoly plagiátořství]:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifi kovat bakalářskou práci klasi1ikačním stupněm:2 velmi dobře

stručné zdůvodnění navřhovaného klasiíikačního stupně:3

Bakalářská práceje zpracována Ía téma "Logistický systém ve vybraném podnik_u'" Je zaměřena
na problematiku štíhlé výroby a v1uŽívání j aponských metod uvnitř podniku. Po obsahové stránceje
práce zpÍacována pěkně.
Velmi kladně hodnotím zpracovanou logistickou analýzu provedenou na podkladu dat z objednávek
zákazníka iniciujicího změnu logistického systému v analyzovaném podniku. Analýza je doplněna
gmÍý, které umožňují rych]ou orientaci v autolkou prcpočítaných výsledcích.
Výhrady mám k formální stránce zpracování. stylistika i $amatika jsou na velmi dobré úrol'ni,
u někteých tabrrlek by ovšem bylo potřeba dodatjedootky (s. 43), u něL1er}i'ch tabulek a obrázků
by bYlo Dotřeba lépe na ně odkázat v texfu a doprovodit ie s]ovním r'^ik]adem (s. 43 a s. 60).
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V příloze by bylo vhodné uvóst nejen čisJováni, ale také názer'přílohy (zdrojejsou uvedeÍy)
a v některých případech by bylo vhodné vylepšit čitelnost materiálů.
Cilů práce bylo dosaŽeno' Jeji přinos vidím v možnosti využití výs1edků provedené analýzy přímo
sledovanou společností. Z výše uvedených důvodů nawhuii hoď1otit práci stupněm "velmi dobře''

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Jak bttdou řešeny identifikované negatiwií dopady přechodu společnosti najiný logistický systém
(s.67)?

\ 1.retletc rletailréji. co Jokumť1luje labulka 5 u\edená na strané b0'

V Plzni, dne 10. ledna 2019 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

' označte Úsledek kon1Ťoly plagiátořstlí. kte.i jste zadalla do Portálu ZČU a odůvodněte niŽe při odůvodnčŤí
klasifikačniho stupnč.

: Kliknutim na poL€ vybete poŽadovaný kvalifikačni stupeň.
r stÍučně zdůvodně1c navrhovaný klasiíjkačni ýup€ň, odůvodnění zpracuiie v rozsahu 5 - 10 vět.
J otázky a připominky k bližšímu vysvětleni při obhajobě dvě aŽ tři ol'ky'

Posudek odevzdejte oboustranně výiŠtěný na sekctaŤiái KFU' FEK ZČU d o l 5 ' l ' 2l) l 9 '
Posudek musi být opatřen vLastnoÍučnim podpisem modř€ (pro rozeaání origináIu).


