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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) 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 bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce poskytuje představu o náplni činnosti vybrané firmy. Její obsah vychází z teoretických poznatků 

autorky a z praktických zkušeností s činností firmy. Jsou využívány adkvátní zdroje. V některých částech 

teoretických východisek lze pozorovat jejich nevyužití v praktické části (jejich nadbytečnost vzhledem 

k obsahu praktické části) - např. historie logistiky, obaly, druhy dopravy apod.  Cíl práce je formulován 

nepřesně - "popsat" lze považovat za nedostačující (navíc za metodu), naštěstí v práci nejde jen o popis. 

Struktura práce má rezervy, problematiku bylo možno zpracovat srozumitelněji, vycházet tedy 

z prezentace jednotlivých činností (2.1.1). Práci hodnotím jako  velmi dobrou, oceňuji přístup autorky ke 

zpracování.  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Vysvětlete 2.1.1 - rekapitulujte činnosti Anexia, vztah k PG (Rakona) 

Vysvětlete tvrzení, že Anexia je pro Rakonu 4PL společností (s.64).  

  

 

 

 

 

V Plzni, dne 25.5.2020        Podpis hodnotitele  


