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AkademickÝ r ok 2012/2013

Jméno studenta:

Michal PODZIMEK

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

optimalizace skladových zásob - ana|ýza objednávání
hutního materiálu ve strojírenskéspolečnosti

Hodnotitel _ vedoucí práce:

ing. Bohuslav šimek

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracovrínipráce
C) Teoretický zák|aď práce (rešeršní
část)
(do
podkapitol,
D) Členěnipráce
kapitol,
odstavců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracov ěnípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborným ja4kem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou' úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeníaptáce s informacemi
K) Závěty práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos ptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČv tylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezře|á shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasiÍikačnímstupněm:2

1234N

X!N!T
X![!T

Xtrtr!T
xnntn
XtrD!T

xnn!tr
x!!nn

x!!trtr
trtr!TX
xntnn
Xtr!Ntr
Xtr!trtr
xnnnn
Xtr!trtr
XN!Ttr
XD!TD
X
!
!

ýborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Bakalářská práce se zaměřuje na nákup a skladování zásob hutního materiálu ve společnostiBHS
CORRUGATED fertigungs, Montage, Service' s.r.o..V úvodníčástipráce je charakteristika fi.-y
včetněstruěnýchhospodářských výsledků.Samotná práce pak ana|yzujenákupní činnosta skladové
hospodářství firmy a v neposlednířadě se zabývá i klasifikací zásob a jejich Íizením.Jádrem ptáce
je pak samotná analýzaproblémův procesu nákupu a skladování,kdyjsou identifikovány hlavní
problémypři nákupu a skladování v danéÍirmě. Na základě identifikace těchto problémůjsou
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Vymezeny návrhy na zlepšenív oblasti vymezených problémů.Navrhovaná opatření jsou logická a
samotná firma má zét1em
na realizaci navrženýchopatření.Po formální stránce je práce zpracována
na velmi dobré úrovni, citace i použitézdroje jsou v práci řádně označeny.Tabulky a obrázky se
vztahuji k obsah u práce. Kontrolou shody s jinými texty v rámci systému THESES.CZ neby|a
zjištěnashoda s jinými pracemi. Práci doporučuji k obhajobě, neboťposluchačsvojí prací prokáza|
schopnosti aplikovat teoretické znalosti v praktické rovině a to včetně konkrétníchřešení,které
|ze využit v praxi firmy. Navrhuji celkové hodnocení práce stupněm výborně.

otázky a připomínky k btižšímuvysvětlenípři obhajobě*:
1. Jak je v informačnímsystémuHELIoS ošetřenúčetnípřípad materiál na cestě ?
2. Lze využit metodu ABC při organizaci ukládání zásob v riímci skladovéhohospodářstvív této
firmě?

//

V Plzni,dne15.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
L
Omačteýsledek kontroly plagiátorství' kteý jste zadaIlado Portálu ZCIJ a odůvodněteníŽepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
^
,
Klíknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
'
Stručnězdůvodnětenavrhovaný klasiÍikačnístupeň, odůvodněnízpracujle v rozsahu 5 - 10 vět.
o
ott,,x: a připomínky k btiŽšímuvysvětlení při obhaj obě - dvě ažti otázky .
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2013 spolu s prací na SekÍetariátKPM.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

