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Posudek vedoucího

Teoretická část práce je zpracovaná přehledně, s logickou strukturou, s využitím i zahraničních 

literárních zdrojů. Tvoří tak dobrý základ pro praktickou část práce, jejímž cílem je zejména popsat, 

analyzovat a zhodnotit systém hodnocení logistických služeb uplatňovaný v podniku MWV Svitavy s.r.o.. 

Studentka si sama aktivně našla podnik, kam pravidelně docházela. Zpracování tématu je odpovídající 

úrovni bakalářské práce. Autorka zde využila a vhodně propojila znalosti získané  při zpracování 

teoretické části  práce zaměřené na vymezení logistických služeb zákazníkům, na jejich současné pojetí 

a možnosti outsourcingu a zejména na přístupy k hodnocení a měření jejich úrovně  s informacemi 

získanými během praxe. Praktická část práce je vhodně doplněna přehlednými tabulkami a  obrázky . V 

práci je provedeno také hodnocení podnikem používaného formuláře pro hodnocení logistických služeb

a navrženo jeho doplnění,  které by mělo vést ke zlepšení řízení poskytovaných služeb. Při vlastním 

zpracování práce studentka využívala v přiměřené míře konzultací a připomínky dokázala správně 

zapracovat.  Práce splňuje zadání a svým rozsahem i zpracováním vyhovuje požadavkům kladených na 

bakalářskou práci. 




