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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     nevyhověl  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá logistikou vybrané společnosti. Po velice strohém úvodu autorka 

uvádí teoretickou část, která na mě působí pouze jako výpisky převážně z knihy Daněk & Plevný (2005) - 

viz autorčiny zdroje. Teoretická část postrádá sofistikovanější literární rešerši a taktéž autorčinu přidanou 

hodnotu. Praktická část pokračuje v nastoleném trendu. Největší nedostatek praktické části pak vidím 

v neexistujících závěrech. Autorka taktéž nedodala žádné doporučení analyzovaného subjektu a 

v kombinaci s neexistujícími závěry, tak dle mého názoru nesplnila vlastní závazné zásady. Výstup 

bakalářské práce je formulovaný ve 2 větách v Závěru na str. 65: "Podle mne společnost skvěle prosperuje 

a snaží se využívat nejmodernější zařízení či technologií. Přizpůsobuje se aktuálnímu stavu v České 

republice a i přesto vykazuje dobré zisky." První věta je navíc s gramatickou chybou. 

 

Práce dále obsahuje velice malé množství informací založených na zahraničních zdrojích. Abstrakt 

nedoporučuji překládat pomocí služby GoogleTranslator a jeho česká verze by si taktéž zasloužila 

dodatečnou péči. Po formální stránce se v práci nachází větší množství nedostatků a také doporučuji 

prostudovat si metodiku pro kvalifikační práce. Tato balakářská práce na mě působí velice odbytým 

dojmem a dle mého názoru nesplňuje své požadavky, proto hodnotím nedostatečnou známkou.  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Rozveďte Vaše závěry založené na vypracované analýze. Taktéž prosím formulujte doporučení pro 

vybranou společnost. Toto prosím vypracujte s ohledem na obvyklé výstupy kvalifikačních prácí. 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 5.6.2020       Podpis hodnotitele  


