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Název bakalářské práce: Analýza logistického procesu nakupovaných dílů ve vybraném 
podniku 
 
Cíl práce: Na základě literární rešerše analyzovat vybraný logistický proces ve společnosti Magna 
Bohemia s.r.o. 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. 
 
 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce   x  
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů diplomantem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)   x  
Stylistická úroveň práce   x  
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) S. 47: „V případě stanovení kratšího oběhového kolečka se snižují náklady na pořízení vratných 
obalových jednotek, avšak může zde nastat hrozba nedostatku obalů a s tím spojená nedostatečná 
zásoba na výrobní lince, což může zapříčinit pozastavení či zdržení linky a vyvolat mnohem vyšší 
náklady.“ – Lze určit přibližnou výši těchto nákladů? 
 
2) Co jsou to „jednocestné obaly“ v případové studii Vaší BP a jak se s nimi nakládá v cílové 
destinaci? Kdo hradí likvidaci těchto obalů? Je možné je recyklovat? 

 
Práci doporučuji k obhajobě.  

 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  velmi dobře mínus               
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Cílem bakalářské práce nazvané Analýza nakupovaných dílů ve vybraném podniku bylo provést 
analýzu logistického procesu se zaměřením na nakupované díly a zpracovat strukturovaný popis 
činností, které musí logistik zajistit před začátkem celého výrobního procesu. Dílčím cílem bylo 
zhodnotit výhodnost pořízení vratných obalů s ohledem na náklady na dopravu. 
 
Při zpracování odborné rešerše byl použit dostatečný počet českých a zahraničních zdrojů staršího i 
aktuálního vydání. V seznamu zdrojů v jednom zdroji (Dennis, 2016) není dodržen předepsaný font 
písma a v jiném (ČSN EN ISO 780) chybí rok vydání. 
 
V analytické části studentka po představení vybrané firmy provedla podrobný rozbor činností 
pracovníka oddělení logistiky v oblasti nakupovaných dílů. Jako nadstavbu oproti zadání BP v rámci 
dílčího cíle studentka zpracovala případovou studii, v níž porovnala výhodnost používání vratných 
obalů oproti jednocestným obalům z hlediska nákladů na dopravu.  
 
Jako ne zcela vydařenou hodnotím formální stránku práce: slabší je stylistická úroveň, v práci se 
vyskytují překlepy, chybí, nebo naopak přebývá interpunkce ve větách apod. Studentce bylo již 
v průběhu psaní BP doporučeno zajistit si jazykovou korekturu. 
 
V práci je obsaženo vysoké množství tabulek (označovaných jako obrázky), na něž je v textu 
odkazováno. Použité názvy charakteristik prezentovaných v tabulkách a jejich měrné jednotky 
nejsou uváděny jednotnou formou. Interpretace obsahu tabulek a postup propočtu hodnot působí 
v práci často nepřehledně. 
 
Přes nedostatky formálního charakteru cíl práce považuji za splněný a práci navrhuji hodnotit 
stupněm velmi dobře mínus. 
 

 


