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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 zpracovánípráce        
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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou     
O) Přístup autora k řešení problematiky práce      
P) Celkový dojem z práce        
 

 
Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno           
Posouzeno - podezřelá shoda         
 
 
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2    velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Práce prezentuje spektrum vztahů vybraného obchodníka s dodavateli v rámci evropského trhu na 
pozadí přínosů integrace pro aktéry - obchodní partnery. Autorka tak využívá znalostí získaných 
studiem předmětů Obchodní logistika a Obchodní vztahy a operace resp. Světová ekonomika. Práce 
zároveň ukazuje na mezery v praktikách obchodníka, nevyužité možnosti (rezervy) sofistikovaného 
řešení obchodních (logistických) vztahů v distribuci. 
Cíl práce je jasně definován, je naplněn, byť se může v některých momentech zdát, že nebyly využity 
všechny možnosti analýzy procesů - zřejmě s ohledem na podmínky organizace práce na úseku 
distribuce ve sledované firmě. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 
 
Vysvětlete rozdíl v používaných pojmech dodávkový a objednávkový cyklus resp. jeho pojetí v práci. 
Zhodnoťte přínosy zapojení do mezinárodní obchodu pro firmu, zejména v rámci integrovaného trhu. 
Pokuste se vysvětlit případ rozdílné ceny plzeňského piva u zahr.dodavatele a tuz.výrobce 
Z čeho vyplývá poměrně "laxní" přístup firmy k řešení zásob resp. dostupností zboží na svých 
prodejnách? 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni, dne 20.5.2019        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


