
Název práce: 

Autor práce:

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

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

3. Autor použil adekvátní odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 10 (max. 10)

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

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 8 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost, správnost citování) 9 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 9 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 14 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 18 (max. 20)

Celkový počet bodů: 91 (max. 100)

Hodnocení bakalářské práce: A - výborně

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

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

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

  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

Předložená bakalářská práce Jana Bárty se zabývá problematikou výběru dodavatele skladovacího systému ve

společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Společnost je předním výrobcem stavebních sklovláknitých

materíálů, které jsou většinou specifické svou sezóní spotřebou. Student v první kapitole teoreticky vymezil

zkoumanou problematiku, čímž položil adekvátní teoretický základ pro další kapitoly bakalářské práce. Ve druhé

kapitole student analyzoval stávající stav skladovacího systému ve společnosti s využitím expertního pozorování a

hloubkového rozhovoru. Na základě výstupů analytické části byl následně ve třetí kapitole s využitím Saatyho

metody vybrán dodavatel, který by měl společnosti zajistit stabilitu v oblasti skladovacího systému a umožnit její

další rozvoj. Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a na základě výše

uvedeného hodnocení klasifikuji bakalářskou práce stupňem A - výborně.

Bakalářská práce nevykazuje známky plagiátorství.

Doplňující otázky do diskuze:

1) Bude na základě výsledků Vaší bakalářské práce navázána spolupráce s vybraným podnikem? 

2) Byl jste při zpracovávání práce nějakým způsobem omezen v důsledku opatření v souvislosti s onemocněním

COVID 19?
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