
Práce studenta v průběhu řešení:

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:

Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 2)

 Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 3 a 4)

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 9/2012:

Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Kontrola plagiátorství

Komentář ke kontrole plagiátorství

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 22. 5. 2019 Podpis:

Posudek vedoucího bakalářské práce
Postup výběru silničního nákladního vozidla ve vybrané firmě

Autor práce: Břetislav Halberštat
Vedoucí práce: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Kontrola plagiátorství vykazuje 0 podobných dokumentů. Nejedná se tedy o plagiát.

Student zpracovával téma pro rodinnou firmu, ve které také pracuje. Pro potřeby nové zakázky analyzoval možnosti a podmínky, za 

jakých je tato zakázka pro firmu výhodná. Pomocí multikriteriální analýzy provedl výběr nového vozidla a zpracoval technologický snímek 

práce řidiče, aby mohl stanovit nabídkovou cenu pro zákazníka. Zvážil také využití jednoho či dvou řidičů ve vozidle. V Svou práci doplnil o 

vlastní obrázky a zpracoval přehledné tabulky, které zvyšují hodnotu práce. Práce tak splnila svůj cíl a bude využita jako podklad pro 

rozvoj firmy.

Jak citlivé je Vaše řešení na změnu ceny vstupů?


