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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Jachniková Lenka 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Hospodárnost nákupů ve veřejných zakázkách  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Jaromír Fix 

Podnik – firma:  Univerzita Karlova, Koleje a menzy 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Bakalářská práce odpovídá zadání a splňuje i po formální stránce požadavky kladené na práci. 

Práce je relativně vhodně rozdělena. 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou hospodánornosti nákupů prostřednictvím 

veřejných zakázek, což je v současné době velmi aktuální téma. 

Po teoretické stránce se nejedná o práci, která by byla obsahově náročná, neb se jedná o relativně 

omezený obsah vzorku. 

V praktické části práce postrádám větší odbornost (grafy, srovnání s dalšími léty), což je zapříčiněno 

zaměřením se na jeden nástroj, subjekt a implementaci nástroje v daném roce.  

Pozitivně oceňuji, to, že studentka pracovala s reálnými daty, reálnou společností. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

Nesporný je také vlastní přínos autora, který je uplatitelný i v současné době.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Autorka si zvolila v českém prostředí dosti diskutované téma. Práci hodnotím jako zdařilou a navrhuji 

stupeň velmi dobře. 

 

1)V současnosti je častým problémem používání hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. 

Domníváte se, že je toto kritérium pro veřejné zakázky vhodné?  

2) Jaká jiná (necenová) dílčí kritéria by bylo vhodné používat?             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 13.5.2019        Podpis hodnotitele  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  
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