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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Tadeáš Grošup 

Název bakalářské práce: Aplikace statistických metod v podnikové praxi 

 

Cíl práce: vyhodnotit výsledky výstupní kontroly a výskyt reklamací ve vybraném 

podniku 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Jiří Rozkovec 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

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 studenta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   

Formulování vlastních názorů studentem 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    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) Jaká je příčina nárůstu počtu vadných kusů od října 2017 oproti minulosti? 
2) Je možné místo Kruskal-Wallisova testu použít v tomto případě jinou metodu? 
 
 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:                VÝBORNĚ 
 
 
Datum: 14.5.18                                                                                                                                                                                              

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předkládaná práce se zabývá výsledky výstupní kontroly a výskytem reklamací a vadných výrobků ve 

vybraném výrobním podniku. Za cíl si autor vytyčil vyhodnotit uvedené veličiny u dvou vybraných výrobků, 

respektive porovnat je pro dva různé typy výstupních kontrol, které podnik zavedl. Dále autor vyhodnocoval 

trendovou složku časové řady počtu chybných výrobků ve sledovaném období. Pro naplnění tohoto cíle 

autor použil standartní statistické metody přednášené na bakalářském stupni studia, ke kterým přidal ještě 

Kruskal-Wallisův test a Paretovu analýzu. Metody byly použity správně, z nich formulované závěry ohledně 

hlavních příčin vzniku vadných kusů jsou relevantní. Struktura práce je dobrá, úvodní obecné kapitoly 

o statistice jsou možná rozsáhlejší, než by bylo nutné. Jednotlivé části práce na sebe dobře logicky navazují. 

Grafická a jazyková úroveň, úprava práce jsou velmi dobré. Výsledky jsou pravidelně doprovázeny grafy, 

větší tabulky jsou uvedeny jako příloha. Práce s literaturou a citace jsou bez připomínek. Lze konstatovat, že 

cíle práce bylo dosaženo. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 


