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12. Formulace cílů práce 

  cíle byly velmi vhodně formulovány   cíle byly vhodně formulovány 

  cíle byly formulovány dostatečně   cíle byly jen částečně formulovány 

  cíle nebyly vhodně formulovány 

 

2. Metodika zpracování 

  velmi vhodně zvolena a formulována   vhodně zvolena a formulována

  částečně vhodně zvolena a formulována   nevhodně zvolena a formulována   

  formulována nedostatečně 

 

3. Práce s daty a informacemi 

   použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované   

  použitá data aktuální, práce s informacemi dostatečná vzhledem k tématu   

  data zastaralá, práce s informacemi dostatečná   

  data zastaralá a informace irelevantní   

  práce s daty a informacemi chaotická a nedostatečná 

 

4. Celkový postup řešení 

  postup řešení naprosto správný 

  postup řešení správný, některé kroky neadekvátní   

  postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí   

  nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní   

  naprosto nesprávný postup řešení 
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5. Teoretická příprava autora 

   autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky    

  autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky   

  autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky    

  literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky   

  autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky 

 
6. Úroveň jazykového zpracování 

  práce je jazykově naprosto správně zpracovaná   

  práce je jazykově zpracována na standardní úrovni   

  práce je jazykově zpracována na standardní úrovni, autor se dopustil několika 

  gramatických chyb   

  práce je jazykově hůře zpracována, autor se dopouštěl často gramatických chyb  

  práce je velmi špatně jazykově zpracována 

 

7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem 

  autor má široký pojmový aparát a umí ho používat   

  autor má dostatečný pojmový aparát   

  autor používá některé neodborné výrazy   

  autor se vyjadřuje částečně neodborně   

  autor používá výhradně neodborné formulace 

 

8. Formální zpracování – celkový dojem 

  práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný   

  práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý   

  práce vykazuje několik drobných formálních chyb   

  práce vykazuje formální chyby   

  práce je po formální stránce nedostatečná 

 

9. Splnění cílů práce 

  výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny   

  cíle práce včetně dílčích byly splněny   

  cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty   

  cíle práce byly jen částečně splněny   

  cíle práce nebyly splněny 

 

10. Formulace závěrů práce 

  závěry jsou velmi správně formulovány 

  závěry jsou správně formulovány 

  závěry jsou dostatečně formulovány 

  závěry jsou částečně formulovány 

  závěry nejsou správně formulovány 

 

11. Odborný přínos práce a její praktické využití 

  práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná   

  práce není po odborné a praktické stránce využitelná 
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12. Slovní hodnocení diplomové práce (včetně zdůvodnění navrhovaného hodnocení): 

Diplomová práce je po obsahové stránce zaměřena primárně na analýzu nákupu materiálu se 

zaměřením na nákup realizovaný prostřednictvím elektronických aukcí. Elektronické aukce 

představují velmi racionální nástroj nákupu, který má řadu výhod, ale samozřejmě není 

vhodný pro veškerou realizaci nákupu. 

Autorka přistoupila k řešení zadaného tématu standardně, práci rozdělila na dvě základní 

části, a to teoretickou a praktickou. Při členění práce do kapitol se striktně držela zadání 

diplomové práce. 

V teoretické části autorka shrnula přehledným a dostatečně podrobným způsobem poznatky 

vybrané z odborné literatury. Zaměřila se na vybrané oblasti problematiky nákupu zásob, 

resp. zásobování, které pak beze zbytku využila v praktické části práce. 

Aplikační část práce je logicky řazena, přehledná, analyzované případy elektronických aukcí 

obsahují vždy potřebnou argumentaci a shrnutí. Autorka se věnovala pouze vybraným 

oblastem, což je ovšem v souladu s doporučovaným rozsahem diplomové práce. V kapitole 4 

pak rovněž zpracovala analýzy ABC a XYZ jako zdůvodnění návrhu na optimalizaci nákupu 

a zdůvodnila tak i potřebnou predikci potřeb, která samozřejmě může vycházet z intuitivního 

vnímání skutečnosti podloženého dlouhodobou praxí, ale zároveň je potřeba zohlednit i 

finanční nároky na držení zásob a účinnost těchto zásob (resp. četnost využití). 

Návrhy a doporučení, které autorka formulovala v kapitole 5, jsou konkrétní, podložené 

výpočty a rovněž prezentují autorčinu schopnost teoretické poznatky využít při řešení 

konkrétního problému. Domnívám se, že práce je využitelná ve společnosti DEZA, a. s., ale 

zároveň může sloužit i jako argumentační materiál pro podporu využití elektronických aukcí. 

Autorka naplnila cíl práce. 

 

13. Náměty k diskusi v rámci obhajoby diplomové práce (předpokládá se doporučení 

alespoň 1 – 2 témat pro diskusi u obhajoby): 

 

 Byly závěry práce, zejména zjištěné nedostatky v oblasti řízení zásob, prezentovány 

odpovědnému pracovníkovi? 

 Je autorce známo, zda budou navrhovaná doporučení realizována? 

 Jakou roli sehrává kolísající cena ropných produktů právě při zvyšování stavu zásob 

položky motorová nafta (viz str. 63)? 

 

 

 

 

V Opavě dne 6. května 2014 

 

        
 

                                                                              …………………………………… 

                                                                                      podpis oponenta práce 


