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Bakalá ská práce se zabývá nákupním procesem ve vybraném strojírenském podniku, konkrétn  ve výrobní spole nosti 

Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.. 
Teoretická ást popisuje obecn  nákupní proces a metody výb ru a hodnocení dodavatele. V práci je dále 

p edstavena spole nost IMI a její nákupní proces. V praktické ásti jsou stanovena rozhodující kritéria pro výb r dodavatele 

konkrétního produktu, metody vyhodnocení a porovnání vybraných dodavatel .  
Spole nost IMI výb r dodavatel  provádí na základ  definovaného postupu a kritérií, pomocí bodovací metody, 

nemá však definovanou p evodní tabulku s možností porovnání výsledk . Autorka proto v praktické ásti práce navrhla 

p evodní tabulku, kdy hodnoty jednotlivých kritérií pro výb r dodavatele jsou p evedeny na desetibodovou stupnici a je tak 

možné vybrané dodavatele porovnat. Autorka porovnává bodové hodnocení u t ech vybraných dodavatel  a metodou 

párového srovnávání stanovuje váhu jednotlivých kritérií, pomocí t chto postup  definuje nejvhodn jšího dodavatele pro 

poptávaný produkt. U aplikace bodovací metody pro vybrané t i dodavatele bych ocenila úpravu vyhodnocení kritéria 

„Reference dodavatel  z p edchozích rok “ v p ípad  porovnávání stávajícího a nového dodavatele. I p esto, že je toto 

kritérium hodnoceno nízkou vahou, je nový dodavatel oproti stávajícím v bodování znevýhodn n, protože pro n j nejsou 

k dispozici výsledky z p edchozích rok  a bude tak hodnocen 0 body.  
Z výsledk  výkonosti vybraného dodavatele po ur ité dob  spolupráce je patrné, že autorkou navržená p evodní 

tabulka k bodovací metod  v kombinaci s použitím významnosti kritérií m že pomoci zp esnit stávající hodnocení p i 

výb ru dodavatele ve spole nosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.. 

  

Otázky: 
     V kapitole 3.1 definujete hodnocení OTDR (On Time Delivery Rating) na základ  t í kategorií  - OTD, zákaznický servis a 

flexiblita, jakým zp sobem se do hodnocení promítne dodávka, která byla sice dodána v as (v rozmezí +/- 3 dny v i 

potvrzenému datu), avšak v neshodném množství?  
     Na základ  eho byla stanovena klí ová kritéria pro výb r dodavatel  ve spole nosti Integrated Micro-Electronics Czech 

Republic s.r.o.? Jaké jsou hlavní cíle spole nosti IMI? - Jsou vyhodnocovací kritéria pro výb r dodavatel  stanovena 

s ohledem na cíle spole nosti? 
     Jaká byste navrhla zlepšení pro vyhodnocovací kritérium „Reference dodavatel  z p edchozích rok “ u bodovací metody 

v p ípad , že porovnáváte hodnocení schváleného dodavatele z portfolia IMI a nového dodavatele, aby nový dodavatel 

nebyl v hodnocení znevýhodn n? 

  
Bakalá ská práce je na velmi dobré odborné úrovni, cíl bakalá ské práce byl napln n. Celkov  hodnotím p edloženou 

bakalá skou práci klasifika ním stupn m výborn  a doporu uji ji k obhajob .
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