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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce se zabývá popisem nákupního procesu, resp. operativním nákupem v konkrétní společnosti. 

Teoretická část obsahuje informace podstatné pro část praktickou a je napsána systematicky a 

srozumitelně. Za stěžejní část práce lze ovšem považovat praktickou část, ve které autorka podrobně 

popisuje řízení zásob a objednávání materiálu ve sledovaném podniku. Na základě popsaných 

skutečností je z této části patrné, že autorka prostředí dobře zná a uvedené procesy jsou jí blízké. 

V tomto kontextu ale bohužel trochu zaniká hlavní přínos práce, tedy návrh na optimalizaci velikosti 

skladových zásob v podobě změny velikosti pojistné zásoby. V textu není dostatečně zdůrazněno, že 

tyto návrhy jsou vlastní práce autorky. Jelikož uvedeným postupem došlo ke značné redukci pojistné 
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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. 

 

zásoby a tím i vázaných peněžních prostředků, má uvedený návrh významné praktické využití. Na 

druhou stranu je samotnému řešení problému věnován v práci poměrně malý prostor. Tento fakt opět 

souvisí se skutečností, že je autorka s popisovaným problémem velmi dobře srozuměna. V závěru jsou 

nastíněny další možnosti, jak pokračovat v redukci v zásobách vázaných finančních prostředků.  

Po formální stránce lze vytknout drobné chyby, jako např. občasné neodborné obraty, chybějící či 

nadbytečná interpunkční znaménka ve větách, duplicitní text v tabulce na obrázku 1 nebo nevhodně 

naformátovaný text v kapitole 6.  

Tyto chyby ovšem nejsou tak závažné, aby výrazně snižovaly kvalitu práce a její praktický přínos. 

Práci doporučuji k obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře.  

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Na str. 45 ve 2. odstavci píšete, že je důležité najít správnou mez mezi objednaným množstvím a 

cenou. Jaká je tedy optimální výše objednaného množství vzhledem k nákladům s tím spojeným a 

proč? 

2. Podrobněji vysvětlete proces navýšení pojistného času, který je uveden na obrázku 6, od okamžiku 

objednávky po okamžik spotřeby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 8. června 2020       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


