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Téma bakalářské práce:   Nákupní proces v podniku – optimalizace řízení 
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Hodnotitel – oponent:  Ing. Josef Číž 
Podnik – firma:        
 
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 
 
Práce se zabývá nákupními procesy a optimalizací řízení nákupu ve společnosti Linde pohony. 
V teroretické části je vycházeno především ze zdrojů z roku 2006 a 2007, ale i z roku 2003, autorka 
mohla vycházet z novějších zdrojů a hledat poznatky i v zahraniční literatuře. Množství zdrojů pro BP 
je velmi omezené a kazí tak celkový dojem z práce. Oblast nákupu se v posledních letech velmi 
dynamicky vyvíjí a to v dané práci není zachyceno. Praktická část je popisování reality v daném 
podniku, než skutečné hmatatelné výstupy. Autor bezesporu prokazuje znalosti dané problematiky a 
v tématu se orientuje, proto doporučuji BP k obhajobě. 
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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. 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

1. V kapitole 6.6, str. 52 vysvětlete klady a zápory jednotlivých metod a volbu pojistné zásoby jako 
dynamické veličiny.
2. Vyjmenujte další metody oceňování zásob a vysvětlete, proč je optimální varianta ABC a XYZ v 
daném podniku. 

V Plzni, dne Podpis hodnotitele 



  
     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KFU                                
 
 

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. 
 

 


	Akademický rok 2019/2020
	Jméno studenta:  Zlata Černá
	Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
	Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

