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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Lucie ŠAROCHOVÁ 

Téma bakalářské práce:  Řízení zásob ve vybrané společnosti 

Rok obhajoby: 2017 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem bakalářské práce bylo popsat a pomocí vybraných ekonomických 

ukazatelů zhodnotit řízení zásob ve společnosti HP-Pelzer s.r.o. – odštěpný závod Žatec. 

Dalším cílem pak bylo na základě zjištěných výsledků navrhnout vhodná opatření, která 

by mohla vést ke zlepšení současného stavu v oblasti řízení zásob. 

Po úvodní kapitole studentka stručně charakterizovala výše jmenovanou společnost. 

Ve třetí, teoretické, kapitole studentka definovala základní pojmy z oblasti řízení zásob. 

Nosnými kapitolami bakalářské práce jsou kapitola čtvrtá a pátá. Čtvrtá kapitola je 

zaměřena na popis současného stavu v oblasti řízení zásob ve jmenované společnosti a na 

výpočet doby obratu zásob. Pátá kapitola pak obsahuje konkrétní návrhy v analyzované 

oblasti, zejména návrh metody ABC aplikovaný na konkrétním případu. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci průběžně v rámci celého akademického roku, 

práci pravidelně konzultovala, dodržovala stanovené termíny konzultací. Připomínky 

vedoucí práce ihned zapracovala do textu práce. Studentka prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 
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4. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 Dle internetových stránek www.justice.cz je oficiální název společnosti  

HP-Pelzer s.r.o. – odštěpný závod Žatec a ne studentkou uváděný název HP Pelzer, 

s.r.o.; 

 Chybí Seznam příloh. 

Po jazykové stránce měla být práci věnována větší pozornost. Gramatické a stylistické 

chyby se vyskytují např. na str. 21, 23. 

5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci byly shledány následující nedostatky: 

 Nepřesný český překlad zkratky EMS v Seznamu zkratek; 

 Chybí vysvětlení zkratky IBM v Seznamu zkratek; 

 Str. 24, vzorek 3: chybí uvedení jednotky u ukazatele doby obratu zásob; 

 V příloze 1 není uvedena jednotka u položky „Obratu“ za období 2014 – 2016. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým pro vedení společnosti, ale také pro studenty 

ekonomických oborů, kteří se s danou problematickou potřebují seznámit. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena celková 

29% podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Tato shoda se týká především třetí – 

teoretické – kapitoly bakalářské práce, ve které jsou vymezeny základní pojmy z oblasti 

řízení zásob. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Vysvětlete, proč při výpočtu doby obratu v páté kapitole počítáte s 22 dny, když 

v obecném vzorci uvádíte 30 dní? 

 Bude společnost v oblasti řízení zásob zavádět metodu ABC? 

 Vysvětlete zkratku T€ uváděnou v příloze č. 1 bakalářské práce. 

 

http://www.justice.cz/
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Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

Závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 5. května 2017 


