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Kritéria hodnoceni:
(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
A) Definovríní cílůWace
B) Metodický postup r,ypracoviánípráce
C) Teoretický zál<|adpráce(rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhmu v cizím jazyce
o Celkoý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkovy dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasiťrkačním
stupněm:l
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Bakalrířská práce se zabývá tématemEfektivní nákup, prodej a kooperace podniku.V úvodupráce
je charakterizovin podnik obreta, spol. s r.o.. Následně pak posluchačkaprovedla velmi stručnou
ana|ýzuhospodařských qýsledků od vzniku společnostiv roce 2003 do roku 201l. Těžištěpráce
|eŽípak v charakteristicezhodnocenínákupu, prodeje a kooperacív rámci vybranéfirmy, kteréje
provázeno dostatečnýmmnoŽstvím přehledných tabulek a obtazki - grafů' kterédokreslují text
práce. Práce má drobné nedostatky,např. na str. 8 je uvedeno v obecnécharakteristice podniku
sídlo firmy Tojice 14, avšak společnostmá od svéhozaloženísídlo v PIzn|,Malické ulici. Dále
formulace na straně 18 : '' Důvod takto vysokéhozisku je prostý. Společnostneprovádělažádné
investice......'', by sváděla k teorii, Že pokud ťrrmyneivestují'tak dosahují vysokých ziskůbez
ohledu na dosaŽenévýkon. Na straně28 je v obrázku Rozdělení nákupu dle dodavatelův roce
2011 uveden objem nákupu 15.899tis. Kč, oproti kterémuje postavenprodej ve výši 81.051tis.
Kč, což předstaluje maůt ve sledovanémroce ve qýši 65.Isztis. Kč. Toto je nereálnés ohledem
na dále uvedenéekonomickéúdajeo společnosti. I přes týo drobnénedostatky doporučuji práci
k obhajobě a navrhuji její hodnocenístupněm ýborně.
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otáz|ry a připomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:,
1.Na straně28 je v obrázkuč.5Rozděleníniíkupudle dodavatelů
v roce 2011 uvedenobjemnríkupu
je postavenprodejve qýši81.051tis. Kč,(obrazekč.7, str.34 )
Kč 15 899 tis. Kč,oprotikterému
cožpředstavuje maržive sledovaném
roce ve qýši 65.|52tis. Kč.Zdůvodněte
rozdílv těchto
údajích
v souvislostis údaji v obrrázkuč.4na str. 19 Vašípráce.
2. V roce 2010 byl hospodařskýqýsledek společnostinadpruměmý,kdy oproti roku 2009 byl 6ti
násobný a následněpoklesl z 4 508tis. Kč na 585 tis. Kč v roce 201t . Čimbylo dosaženo
tohoto
qýsledku,kdyžprovozní
hospodrířského
výsledekhospodďeníbyl l.988 tis. Kč ?
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Podpis hodnotitele

Metodicképozniímky:
.)Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
,, Stručnězdůvodnětenawhovaný
klasifikačnístupeň,odůvodnění
4racujte v rozsahu 5 - 10 vět.
,)ota*y a připomínkyk bliŽšímuvysvětlenípri
obhajobe- dvě ažtři ota*y.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opafrenvlastnoručnímpodpisem modře (pro rozemáníoriginálu)'

