
Bakalářská práce

Název práce: Spolupráce v dodavatelském řetězci při návrhu udržitelného obalu

Autor práce: Veronika Loudová

1) Autor postupoval při zpracování iniciativně: 10

2) Autor postupoval při zpracování samostatně: 8

3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia: 9

4) Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou: 10

5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce v potřebném rozsahu: 10

6) Práce byla zpracována průběžně a odevzdána v předepsaném termínu: 10

7) Práce splňuje obsah zadání: 10

8) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni: 9

9) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni: 9

10) Práce je využitelná při výuce nebo výzkumných projektech: 10

Celkový počet bodů: 95

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: A

V Pardubicích 06.08.2021

vedoucí práce: Ing. Michal Paták, Ph.D.

Poznámky: Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = A,

80 - 89 bodů = B
70 - 79 bodů = C
60 - 69 bodů = D
50 - 59 bodů = E
méně než 50 bodů = F

Posudek vedoucího

Autorka přistupovala ke zpracování bakalářské práce iniciativně, zpracovávala téma průběžně a využívala 
konzultací v dostatečném rozsahu. Prokázala schopnost práce nejen s českou, ale i se zahraniční literaturou, 
která tvoří většinu použitých zdrojů v práci. V rámci přípravy a realizace kvalitativního výzkumu nepotřebovala 
výraznější pomoc. Při sepisování práce směřovala většina mých připomínek spíše k formálním nedostatkům 
práce a k její struktuře. Autorce se podařilo na základě literární rešerše zmapovat současný stav zkoumané 
problematiky a na základě výsledků kvalitativního výzkumu ve dvou podnicích chemického průmyslu identifikovat 
možnosti inovací primárních obalů v zájmu trvalé udržitelnosti, podobu spolupráce mezi podniky při návrhu 
udržitelných obalů včetně specifikace výhod a nevýhod uvedených přístupů. Cíle práce byly splněny, a proto 
práci doporučuji k obhajobě.


