
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta ekonomická, kat. 152 - podnikohospodářská  

Sokolská 33 

701 21 Ostrava 

1 

 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Autor diplomové práce 
 

Bc. Kamila Markusíková 

Název diplomové práce 
Analýza nákupu materiálu společnosti DEZA, a. s. se 
zaměřením na nákup realizovaný prostřednictvím 
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Doporučení práce k obhajobě DOPORUČUJI  

Návrh hodnocení práce =výborně= 

Akademický rok 2013/2014 

 
 

 Výborně 
(100 – 86 

%) 

Velmi 
dobře 

(85 – 66 
%) 

Dobře 
(65 – 50 

%) 

Nevyhověl 
(49  a 
méně) 

Volba tématu práce a jeho vymezení:  

Je práce přínosná pro praxi (teorii)? X    

Jsou téma a cíle DP náročné?  X   

Shoduje se obsah práce s názvem práce? X    

Byla teoretická východiska použita v aplikační části? X    

Je rozsah a obsah použité literatury (zdrojů) adekvátní 
danému tématu? 

X    

Schopnost řešit problém:  

Jak autor identifikoval výzkumný problém a stanovil 
plán jeho řešení v rámci formulace cíle práce? 

X    

Je z práce zřejmé, že cíle byly naplněny? X    

Jsou jednotlivé kapitoly proporční a mají logickou 
návaznost? 

X    

Je použitá metodika (včetně příloh) zapsána správně a 
přehledně? 

X    

Je hloubka teoretického zázemí dostatečná? X    

Jsou informace použité v DP shromažďovány a 
analyzovány metodicky a logicky správně? 

X    



2 

 

Jsou závěry (návrhy) konkrétní, reálné a shodují se 
s výsledky analýzy? 

X    

Formální úroveň zpracování práce:  

Je slovní vyjadřování autora přesné (stylistika, odborná 
terminologie)? 

X    

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 
přehledné? 

X    

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 
umístěny logicky? 

X    

Je DP bez gramatických chyb, překlepů a jiných 
nepřesností? 

X    

Jak autor pracoval s citacemi? X    

 
Diplomová práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses  s výsledkem: 

vykazuje – nevykazuje1) závažnou shodu (nad 25 %). 
 

 
Slovní hodnocení diplomové práce: 

A. Jak student pracoval v průběhu tvorby závěrečné práce? 

Studentka přistupovala k řešení zadaného tématu aktivně, iniciativně a pracovala samostatně. 
Výsledky své práce průběžně konzultovala, k případným připomínkám přistupovala racionálně. 
 
B. V čem spočívají přednosti práce? 
Studentka na konkrétních případech prokázala neefektivnost ve vybraných oblastech nákupu 
analyzované společnosti a zdůvodnila vhodnost elektronických aukcí při nákupu vybraných komodit. 
  
C. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce? 
Předložená diplomová práce neobsahuje závažné slabiny či nedostatky. Po formální stránce vykazuje 
výbornou úroveň. 
 
D. Zdůvodnění navrhovaného hodnocení: 
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce a je nejen shrnutím 
vybraných teoretických východisek, ale především materiálem, který – pokud jej společnost využije – i 
reálným důkazem potřebnosti a výhodnosti navrhovaných změn v oblasti řízení nákupu.  

Náměty k diskusi (alespoň 1 – 2 témata): 

 Zajímala se autorka o důvody, které vedly k minimální práci s některými položkami ve skladu 
č. 20 (viz str. 58)? Existují nástroje, které by ovlivňovaly angažovanost zainteresovaných 
osob? 

 Pro které nákupy, resp. situace či komodity nepovažuje autorka elektronické aukce za 
vhodné? 

 
V Ostravě dne 17. května 2014 

         
                                                                                 ……………………………………….. 
                                                                                           podpis vedoucího  práce 
 


