
Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 4 (max. 5)

3. Autor správně citoval vhodnou odbornou literaturu 3 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 9 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 9 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 5 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost) 6 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 2 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 5 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 13 (max. 20)

Celkový počet bodů: 61 (max. 100)

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře minus

V Pardubicích 6.6.2017

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = výborně   70 - 61 bodů = velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = výborně minus   60 - 51 bodů = dobře

  80 - 71 bodů = velmi dobře   50 -  0  bodů = nevyhověl

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Práce je v souladu se zadáním. Autor Petr 

Jahoda pracoval samostatně. Autor by při diskuzi u obhajoby bakalářské práce mohl zodpovědět následující 

otázky: 1. Vysvětlete rozdílnost použitých hodnot spotřeby v tis. Kč v tabulce 3 a v textu na straně 37. Tyto údaje 

se neshodují. Podobný problém je také v tabulce 4 na straně 46 a textu pod touto tabulkou. 2. V tabulce 6 na 

straně 47 neodpovídá výsledné hodnocení správnému propočtu, zdůvodněte, případně opravte. S tímto souvisí 

i procentuální výpočet na konci strany 49, opravte a zdůvodněte. 3. Které z navrhovaných řešení je podle autora 

nejvíce reálné a bude možné ho ve společnosti zavést, případně zavedla již společnosti ZEMPOMARKET a.s. 

Bečváry některé z navrhovaných řešení?  

vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučera

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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