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HODNoCENÍ BAKALÁŘsKÉ pnÁcn
AkademickÝrok 20|212013
Jméno studenta:

Tereza Strolená

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Mgr. Petra Skálová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviíni práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zČv tylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuj i klasifi kovat bakalařskou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně

Stručnó zdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Studentka ve svébakalářské práci hodnotila oblasti nákupu, prodeje a kooperace v podniku obreta,
s. r. o. Po seznámenís uvedeným podnikem provedlaana|ýzu jeho hospodářských výsledkův letech
2003 - 20II' Následoval rozbor podnikovéhonákupního procesu' ve kterémbyly zmíněni i
nejdůležitější
dodavateléa způsobjejich výběru. oblast prodeje se stala dalšíhodnocenou položkou.
Autorka zde popsala celkový prodejní systémpodniku, zmínilavýznamné odběratele avyužívané
marketingovéaktivity podniku. Spokojenost odběratelůs podnikovými produkty zhodnotila pomocí
dotazníkovéhošetření.Dále se zaměřila na oblast kooperace. Všechny výše uvedenéoblasti shmula do
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závěrečnéSWOT ana|ýzy, ze kteft odvodila následná doporučenína zlepšenípodnikové situace. Jeden
znáwh.i, kterým bylo vytvoření formulaře na hodnocenídodavatelů,byl umístěndo příloh'
Celková uroveň bakalařské práce odpovídá stanovenýmpožadavkůma protoji doporučujik závěrečné
obhajobě.

otánky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
1/Na jakézahtanlěnítrhy bystepodnikudoporučilaexpandovat(str.57)?
navrhujete(str.57)? Jak bysteřešila
2l Jakypočetobchodníchzástupcůpro danouspolečnost
or ganizacij ejich pr áce?
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Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
I omačtevysledekkonťolyplagiátorství,
nlžepři odůvodnění
kteý jste zaďa|/ado PortáluzČv a odůvodněte
stupně.
klasifikačního
'^Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
, Stručnězdůvodněte
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
stupeň,odůvodnění
nawhovanýklasifikační
o otázky a připomínkyk bližšímuvysvětlenípři obhajobě _ ďvě ažtŤiotázky.
KPM.
nejpozdějido 20. 5.2013spolus prac1nasekretariát
Posudekna DP a BP odevzdejte
Posudekmusíbý opařen vlastnoručnímpodpisem modře (prorozenání originálu).

