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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
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
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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
Autor, zřejmě ve snaze neopomenout žádné souvislosti tématu, předložil velmi rozsáhlý text věnovaný
problematice činnosti logistického providera. V teoretické části je kromě vymezení základních pojmů a
kategorií logistiky zařazeno velmi zdařilé pojednání o jednotlivých úrovních logistických služeb a jejich
zajišťovatelích. Autor využil adekvátní zdroje v dostatečném rozsahu a struktuře tak, že toto pojednání
má velmi dobrou úroveň teoretického základu a plně odpovídá požadavkům kladeným na tento stupeň
kvalifikační práce. Praktická část detailně pojednávající o činnosti vybraného providera je v úzké vazbě
na teorii, kterou tak ověřuje a zpětně obohacuje. Metodickým pochybením je absence formulace cíle
práce v Úvodu, jazykové (formulační) úrovni nepřispívají nepřesné formulace typu "Pojem logistika často
bývá dělen do několika fází." - dělení pojmu??? To poněkud snižuje úroveň jinak výborné práce.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Zdůvodněte zařazení HACCP do problematiky logistiky resp. vztah obou problematik.

V Plzni, dne 26.8.2020

Podpis hodnotitele

