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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 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     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená práce se zabývá činností poskytovatele logistických služeb. Práce má spíše popisný charakter a 

nejde moc do hloubky daného tématu. Teorie místy obsahuje části, které dále nejsou reflektovány v části 

praktické. Výstupem práce jsou pak návrhy na zlepšení praxe vybrané společnosti. Autorka zde navrhuje 

několik opatření. Ačkoliv se tyto opatření týkají více či méně zavedení GPS ve flotile společnosti, obsahují 

zajímavou myšlenku s potenciálem zlepšení služeb.  

 

Po formální stránce práce obsahuje nedostatky, které jsou akceptovatelné na bakalářském stupni studia. 

Uroveň práce sráží nepříliš časté gramatické či pravopisné chyby. Autorka ve své práci používá poněkud 

omezené množství zdrojů a pouze 1 zahraniční zdroj. Abstrakt nedoporučuji překládat pomocí služby 

GoogleTranslator. Práci hodnotím stupněm dobře. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) V teoretické části zmiňujete dvě formy outsourcingu logistiky, 3PL a 4PL. Vysvětlete fungování vybrané 

společnosti v tomto kontextu, ideálně uveďte příklad.  

 

2) Navrhujete instalaci GPS do vozového parku společnosti, což s sebou často nese nevoli řidičů. Máte 

zpětnou vazbu od vybrané společnosti ohledně tohoto návrhu?             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 5.6.2020       Podpis hodnotitele  


