
Název práce: 

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 použil adekvátní odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 9 (max. 10)

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

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 9 (max. 10)

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

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

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

10. Celková odborná úroveň práce 17 (max. 20)

Celkový počet bodů: 92 (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

Autor při zpracování postupoval samostatně a pravidelně zasílal rozpracovanou práci. Díky průběžnému

vypracovávání a dodržování termínů se podařilo včas značně vylepšit přehlednost nákresů a návrhů. Také se

podařilo zvýšit jazykovou úroveň práce na velmi dobrou úroveň. Na kvalitě se velmi pozitivně podepsala praktická

zkušenost autora s daným provozem, díky čemuž osobně chápe problémy ve stávajícím řešení skladu. Také

oceňuji autorem vypracované grafické nákresy a návrhy. Bakalářská práce nevykazuje známky plagiátorství.

Otázka vedoucího práce: Nehrozí ve Vašich návrzích, že by bylo zboží staršího data výroby zarovnáno zbožím

novějším a došlo u něj k vypršení lhůty ke spotřebování? Jakým způsobem by se tomuto riziku mohlo předejít?
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