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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  
 

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

závěru. Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu exportu společnosti a návrh 

možných opatření do budoucnosti. Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení 

současného stavu etap exportu, což bylo zrealizováno. V úvodu práce je uvedeno, že bude 

provedena analýzy exportu za časové období tří let, ve kterém firma využívala starý 

systém a období roku 2013, kdy firma využívá nový informační systém. Studentka v této 

části analyzovala exportní náklady divize PDM v letech 2010 – 2012. Tato část byla 

graficky znázorněna. Podrobnější analýzu rozdílů ze zjištěných dat postrádám, jak 

v tabulkové, tak i v grafické části. Období roku 2013, kdy firma využívá nový systém, 

není v analýze řešeno. Dalším bodem praktické části byl návrh možných opatření do 

budoucnosti, v této části byly dva možné návrhy uvedeny. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a   

    návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

 

    Předložená práce je co do struktury v souladu s obsahem a jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují logicky. Některé pasáže práce jsou zbytečně obsáhlé bez většího přínosu k cíli 

práce. V samotné autorčině analýze exportních nákladů divize PDM, postrádám část 

věnovanou rozdělení nákladů (balení zakázky, dopravní služby,….) pro potřeby dalšího 

porovnání, upřesnění možností úspor nákladů a z toho plynoucích návrhů opatření. 

Teoretická část práce popisuje dostačujícím způsobem procesy probíhající ve firmě 



v průběhu zajišťování expedice zakázky, informační toky v průběhu celého procesu a 

zajišťování celního řízení. 

 

3. Základní zhodnocení práce.  

 

V první části bakalářské práce se studentka držela zadání. Charakterizovala vybranou 

společnost a proces balení zakázek. V práci jsou teoreticky popsané základní pojmy 

z oblasti logistiky a cyklu objednávky. V kapitole balení zakázek v PDM, bych očekávala 

fotografie balení pro přesnější představu o způsobu balení. Obrázek č. 7 pracovní 

instrukce pro balení výrobků – toto je instrukce, která je nic neříkající, autorka měla uvést 

původní instrukci, s podrobným popisem způsobu balení. V kapitole 4 je uvedeno, že 

logistika představuje jednu z hlavních výdajových položek podniku – tato informace není 

v práci nijak podložena (hypotéza).  V kapitole 4.3 autorka uvádí, objasnění kroků, které 

jsou spojeny s celním procesem. Jako společnost je prováděli, pouze jejich pobočka 

v Chomutově celní proces neřešila, jelikož se tím zabývala pobočka v Chemnitzu. Bod 

4.3.2 je spolupráce divize PMD s celní správou – je zde uvedeno několik vět o přepravě 

zboží, včetně obrázku 13, které s celní správou nijak nesouvisí. V textu chybí odkazy 

k obrázkům č. 14 a 15a zároveň vysvětlení spojitostí s obsahem práce. V bodě 4.5 se 

dostáváme k praktické části bakalářské práce. Je zde zpracována tabulka exportních 

nákladů divize PDM. V textu je uvedeno, že náklady obsahují veškeré finance, které jsou 

potřebné při výrobě zakázky, balící materiál, dopravní služby a skladovací místa. Částka 

je uvedena vždy celková za konkrétní měsíce v letech 2010-2012. V textu poté autorka 

uvádí své hypotézy faktorů, které způsobily zvýšení nákladů. Tyto hypotézy bohužel 

nedoložila finančním zpracováním.  

Kapitola 5 Návrhy a opatření: v první větě autorka uvedla svůj názor nebo informaci ke 

které neuvedla zdroj. Jako návrh 1 je zde uvedena změna, o které rozhodlo vedení 

společnosti. Tato změna již proběhla a není zde uvedena finanční úspora, která z ní plyne. 

Návrh 2 autorka zde uvádí, že se v průběhu analýzy ukázalo, že při balení menších 

zakázek byly použity obaly s větším objemem. Tyto podklady v této bakalářské práci opět 

nejsou uvedeny. Tato změna je rozhodnutím vedení společnosti. Celkový závěr autorky 

neobsahuje doporučení na jediný konkrétní návrh, který by přinesl nový přínos.  

 

  



4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Při vyhledávání informací o charakterizované společnosti, byl nalezen článek z 2/2012 – 

Deník Chomutovska, kde se uvádí, že tato společnost uzavírá jednu ze svých šesti divizí. 

Autorka uvádí i nadále divizí šest.  

V práci jsou zbytečné překlepy. Autorka často používá nepodložené domněnky.  

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

    Bohužel se domnívám, že práce nepřináší nové poznatky.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

    Studijní prameny byly zvoleny aktuálně. Ve velké míře autorka čerpá z internetových  

zdrojů, což obecně nehodnotím negativně.   

 

7. Hodnocení formální stránky.  

     Po formální stránce práce více než na deseti místech obsahuje zbytečné chyby typu 

špatné tvary slov, mezery, předložky uvedené na konci řádků, překlepy, spisovnost a věty 

ztrácející smysl. Seznam zkratek je neúplný.  Obrázek č. 8 je nekompletní. V textu chybí 

odkazy na obrázek 10 a 11.  Anglický překlad anotace je někdy trochu kostrbatý s 

gramatickými chybami.  

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

    Domnívám se, že výsledek bakalářské práce se dá použít pouze pro potřeby 

charakterizované společnosti. 

 

9. Celkové hodnocení práce.  

     Doporučuji závěrečnou práci k obhajobě.  
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