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 I. HODNOCENÍ PRÁCE* (u každého dílčího kritéria označte   k ř í ž k e m):                

Kritéria hodnocení 

Stupeň hodnocení 

A B C D E FX F 
  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

METODIKA PRÁCE                

1. Přesnost a srozumitelnost specifikace zaměření a cílů práce        
2. Využití, vhodnost výzkumných metod sběru a zpracování empirických dat, 
v případě teoretické práce hloubka kritického zpracování odborných pramenů 

       

OBSAHOVÁ STRÁNKA A PŘÍNOS PRÁCE 
       

3. Kreativnost přístupu k řešení zadaného úkolu (originalita), případně komunikace 
s vedoucím práce 

       

4. Náročnost cílů práce a úroveň jejich splnění        
5. Vyváženost teoretické a praktické části, vzájemná návaznost jednotlivých kapitol 
a subkapitol 

       

6. Odborná úroveň textu podle hierarchie poznávacích domén: 
       

a) pochopení (porozumění a interpretace shromážděných informací),        

b) aplikace (využití teoretického materiálu v konkrétní situaci),        

c) analýza (rozčlenění poznané situace na jednotlivé komponenty),        

7. Dosažené výsledky, odborný přínos a využitelnost práce v praxi        

FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ POŽADAVKY        
8. Jazyková úroveň (pravopis, stylistika, práce s odborným jazykem, formální chyby)        
9. Práce s odbornou literaturou a prameny (citace, odkazy na prameny, množství 
titulů)        

10. Vhodnost a přehlednost grafů, obrázků, tabulek a schémat (včetně příloh)        

*POUŽIJTE STUPNICI UVEDENOU NA DRUHÉ STRANĚ 

 

 

 



II. CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE včetně uvedení konkrétních připomínek a nedostatků práce: 

 

III. DOPORUČENÉ OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUZI PŘI OBHAJOBĚ PRÁCE: 

 

IV. NAVRHOVANÁ CELKOVÁ KLASIFIKACE: 

(vyplňte označením křížku pro zvolenou variantu). 

 

v ý b o r n ě  –  v e l m i  d o b ř e  –  d o b ř e  -  n e v y h o v ě l  

                                       
 

 

           ………………………………………… 

                      podpis vedoucího práce  
Datum: 20. 5. 2013 
 

Pro klasifikaci v tabulce na první straně použijte tuto stupnici: 

Stupně 
klasifikace 

A - výborně B – výborně s výhradami C - velmi dobře D – velmi dobře s výhradami 

E - dobře FX – nevyhověl/a s možností odstranit nedostatky F – nevyhověl/a 

 

Při návrhu klasifikace nedostatečně (FX nebo F), bude práce přijata k obhajobě, při níž je nezbytná účast vedoucího  

práce nebo oponenta. Pokud student neobhájí práci: 

- při hodnocení stupněm FX, doporučuje hodnotitel studentovi obhajobu opakovat, odstraní-li vytýkané nedostatky, 
- při hodnocení stupněm F, doporučuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu na nově stanovené téma vedoucím  

  katedry managementu, 

- o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro SZZ.   

Teoretická část práce je napsána na velmi dobré stylistické úrovni. Škoda, že autor neuvedl některý 
z modelů JIT (Kanban system) v grafické podobě zachytávající vazby v toku dat i materiálu mezi 
dodavatelsko-odběratelskými subjekty. Autor bohužel čerpal poznatky pouze z omezeného množství 
odborných publikací, z toho žádná nebyla zahraniční. Toto omezení však nemá zásadní vliv na kvalitu 
této části, poněvadž lze vybrané autory považovat za odborníky v dané oblasti. 

Metodická a analytická část práce zahrnuje zjištění autora, které zpracoval z dokumentace sledování 
zásilek dle  INCOTERMS. Některá zjištění v oblasti analýzy časových ztrát v logistice se opírají spíše o 
zkušenosti a jistá fakta, jiná mají spíše charakter pravděpodobnostní typu náhodných rizikových 
situací (např. Somálští piráti, selhání lidského faktoru aj.).  

Návrhy opatření autor uvádí hned za analytickou částí. Některá z nich mají však jen rámcový 
charakter a vyžadovala by si zpřesnění v podobě konkrétnějších návrhů např. jak vypadá webové 
sledování lodí, nebo pomocí GPS, jaké úspory by byly dosaženy eliminací odchylky v přepravě, jaké  
náklady sníženy apod.? V tomto směru práce postrádá více měřitelných efektů v rámci externí 
logistiky JIT.  

Práci doporučuji k obhajobě.   

 

 

1. Vysvětlete na příkladu kamionové dopravy, jaké efekty by přinesly vaše návrhy zlepšení v rámci 
systému JIT?  

2. Co považujete za hlavní příčinu vzniku časových ztrát ve vámi analyzované přepravě?  

 

      


