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FEK zČv

(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cíl práce
B) Metodick1i postup v)4)racováni práce
C) Teoretick;f zék|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavcri)
E) Jazykové zpracovínípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zptacováni práce
G) PŤesnostformulací a ptáce s odborn;im jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniění literaturou, riroveř souhrnu v cizím jazyce
J) Celkovy postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤísfupautora k Ťešení
o) Celkoqf dojem z práce
Nawhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Struěnézdťrvodněnínavrhovanéhok|asiÍikačnihostupně:,
HlavnímtématerrpŤedložené
bakaláisképráce byla efektivníorganizacenákupu ve společnosti
ŘBzpor. Autorka rozdělila práci na teorďickou a praktickou část.V teoretickéčástiseznámila se
základďmi pojmy souvisejícímis ffzenímnríkupua možrostni jeho organizačnihouspoiríclríní.
V praktickéčástinejprvepŤedstavilana sedmi stranáchuvedenouspolďnost a nríslednězpracovalajejí
SWOT analJ"zu.Dále popsalanákupníčinnostia proces v uvedenéspolečnostiz hlediska operativního
i strategického
Ťízení
nákupu. Charakterizovalazde i podnikov.fvfběr a hodnocenídodavatelri.Na
závěr uvedla konkrétrínrívrhyna zlepšenícelkovéorganizacenríkupu.BakaláŤskípráce byla
pŤehlednězpracovánaa měla vhodnou grafickou ripravu.Autorka vyuála českéi zabraničnízdroje.
Z metodickéhohlediska by bylo vhodnějšízpracovatsWoT analyzu ažpo celkovémáodnocení
podnikovésituacea po stanoveníjednotlivfch prvktl vnějšíhoprostŤedí'
ktere mohou mítvliv na
náftuppodniku a jeho organizaci. Ve SWOT analfze jsou v pŤíleŽitostech
uvedenyjiž spíšenívrhy na
budoucíčirrnost.V pníciby bylo vhodnézpracovattakéanalfzu ěinnostísouvisejícíchs nákupem
(lyhodnocenínákupnícha ásobovacích činností,dodrívek,stavuzrfuob,analjzu dodavatelriatd.).
Jsou zde uvedenyefekty navrženfchopatŤení,
ale pouze popisnou forrrou. PornocíhlubšíanalÝzy
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jednotlivjch podnikovjch činnostíby bylo možnéuvésti finančnípŤínosypro danf pďnik. Práce byla
dop|něnanázomfmi obrárzlrya tabulkami.Autorka zvolila vhodnougrafickou i formrí|ní
rrpravu.Cíle
pnácebyly splněny.

otázky a pÍiponnnry r<tlixnmu vysvět|enípŤi obhajobě:3
Na str. 45 5gmilíujgte, lg v podniku dochrízeloke špatnému
Ťízení
zísob. Pokustese blížeanalyzovat
tuto situaci.
Uved'te'jabjm rizikrim v oblasti nákupumusípodnik v současné
době čelit.

V Plzni,dne 19.5.2017

Podpis hodnotitele
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Metodicképoznámky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovanjkvďifikačnísfupeĎ.
') stručnězdŮvodnětenawhovanf klasifikačnístupeř, odrivodněnizpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
3)otlrzkya pŤipomínkyk bližšímuvysvětlenípŤiobhajobě- dvéažři otázky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originrílních
vyhotoveďch (oboustrannj'tisk)nejpozději do 16. 5.20t7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP ďevzdejte ve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannj'tisk)nejpozději do 22.5.20t7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbjt opaťenvlastnoručnímpodpisem modŤe(pro rozezaánioriginálu).

