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Studij ní oborl zam ěňení:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Náklady častive vfběrovém Íízenína veňejnou
zakázku z pohledu dodavatele

Hodnotitel - oponent:

Ing. Marta Nosková, Ph.D.

Podnik - Íirma:

Západočeská univerzita v P|zni

(1 nejlepší'4 nejhorší,N-ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílri prace
B) Metodick;i postup vypracování práce
C) Teoretick;i základ práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
B) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovění práce
G) PŤesnostformulací a práce s odborn!,mja,ykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, riroveř souhrnu v cizímjazyce
J) Celkoqf postup Ťešení
a práce s informacemi
jejich
K) Závéry práce a
formulace
L) Splnění cíl práce
M) odborny pÍínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) Pffstup autora k Ťešení
o) Celkoqi dojem z práce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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Stručnézd vodnění navrhovanéhok|asifrkačníhostupně:,
PŤeďožen.í
diplomová práce se zabjvá náklady na vfběrovéffzertl na veÍqnézakÁzky z hlediska
dodavatele.Práce je zpracovarriíve|mi logicky a závěry jsou povedené,avšaklze v nínajítvíce
drobnfch nedostatk ' kterésnižujícelkovj dojemjinak velmi kvalifrí práce (v následujícíchŤádcích
lyjmenuji ty' kterése opakují,nebojsou vrížnějšího
nízu).V práci lze najítněkolik chyb zprlsobenfch
nepozomostínebo nedostatečnou
kontroloutextu (špatné
odsazeníirídkťr"
velképísmenouprosďed
věty ve vyrazech -obr. č.'' nesmyslnéfomrulace čijerlna gramatickáchyba).Rovněžsi myslím,žeje
jazyce a číslapsát bez tečkyoddělující
pro písemnostipsanév českém
nutrédodržovatdoporučení
tisíce(tzn. napŤ.2 000 a ne 2.000).Na str. 43 chybípopisek osy X u obr. č.12. Rovněžby si v práci
zasloužilovíceprostoruvysvětlenívjpoětri všechpostupri,jelikož se čtenráŤ
častoztrácív tom, odhrd
jsou datačerpánaa jak1fpostupna ně byl aplikovrín.Kvúli těmtonedostatkŮmnawhuji klasifikovat
priíci stupněm''ve|ni dobŤe''.
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otáz|ry a pňipomínkyk bližšímuvysvěttenípŤiobhajobě:3
Na str.29 uvá íte,žekonečny
ch22|statistick;ichjednotekzďrrnovalov Excelu | 74tŤádek.Ukažte
(alespoĎ
tentoexcelovskysoubor
ěást)a vysvětlete,co se najednotlivychŤádcíchnachéaí.
pŤiprokárz;áni
v tab.ě. 12 na str. 55 uvádítepoštovné
kvalifikace pomocíověŤen;ich
kopiía následně
u náklad na odeslánínabídkyna YZ (str.57).Nejsou tedy $rtonríkladyzapoéttarry
opětpoštovné
dvakrát?

Á/nL,,-{
V Plzni, ďne |2. 5. 20t7

Podpis hodnotitele

Metodicképozrámky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovanfkvalifikačnístupeĚ.
') stručnězdŮvodnětenawhovanf klasifikačnísfupeř, odrivodnění
4pracujtev rozsďru 5 . 10 vět.
,otnzky a pŤipomínky
k bližšímu
vysvětlenípŤiobhajobě dvě aŽ lotÁzky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 16. 5.20t7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann;f
tisk) nejpozději do 22. s.20|7
silolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbyt opaťenvlastnoručnímpodpisem modÍe(prorozezráníoriginálu).

