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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     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá popisem logistických procesů ve vybrané společnosti, důraz je 

kladen zejména na skladování a obaly. Práce je autorkou zpracována na vysoké úrovni a působí 

profesionálně. Použité obraty i formální úprava jsou odpovídající. V práci se prakticky nevyskytují žádné 

stylistické chyby, překlepy ani jiné nedokonalosti. Na str. 21 autorka pravděpodobně namísto 

"tranzitivního" skladu myslela "tranzitní"? Teoretická i praktická část je dostatečně komplexní, obě části 

jsou vhodně provázané a logicky na sebe navazují. Analýza procesů ve společnosti je popsána systematicky, 

logicky a v potřebné úrovni.  Je patrné, že autorka se v problematice orientuje. Z mého osobního pohledu 

by mohly být více rozpracovány doporučení a návrhy vycházející z analýzy (např. i s využitím propočtů), 

což by mohlo být pro společnost ještě přínosnější. Nicméně uvedené návrhy autorky jsou zajímavé a je 

patrný akcent na velmi aktuální a důležité téma udržitelnosti.   

 

Ze stylistického hlediska lze pro další práce doporučit vyvarovat se psaní textu v 1. os. j. č. i mn. č. (v této 

práci se vyskytuje také spíše ojediněle). Za drobný formální nedostatek, kterého by bylo vhodné se v příští 

práci autorky také vyvarovat, je tvar citací v seznamu knižní literatury - s ohledem na využití odkazů 

v harvadském stylu (jméno-datum) by se rok vydání díla měl nacházet hned za jménem autora, nikoliv až 
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za nakladatelstvím (autorkou použitý tvar citací je využíván při odkazování pomocí číselného odkazu či 

průběžných poznámek). 

 

Celkově je práce zpracována profesionálně a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.  

 

 
 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Bude návrh zpětného odběru dalších obalů (fólie, kratony) případně i další Vaše návrhy předány 

společnosti? 

 

2) Na straně 36 hovoříte o mobilních tancích. Tím jsou myšleny tanky ("nádrže"), které jsou umístěny např. 

v restauracích a jsou zásobovány cisternami?  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4.6.2020       Podpis hodnotitele  


