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OPONENTNÍ POSUDEK BAKALAŘSKÉ PRÁCE 

Téma bakalářské práce: Zhodnocení nákupního procesu společnosti Coal Services a.s. 

Autor:       Eva Krovaková 

 

Jméno oponenta: Ing. Kamil Bárta 

Studentka respektovala při zpracování bakalářské práce zadané téma i stanovený rozsah. 

Práce je členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Autorka si jako hlavní cíl bakalářské práce stanovila zhodnotit nákupní proces společnosti 

Coal Services a.s. 

V prvních dvou částech  stručně a věcně popisuje základní charakteristiky těžby uhlí. 

Seznamuje nás s mosteckou oblastí a lokalitami, kde se uhlí těží. Dále je zde historie a popis 

činností společnosti Coal Services a.s.   

Na ni navazuje kapitola zabývající se vymezením základních pojmů v oblasti nákupu, jsou zde 

popsány základní metody řízení zásob. 

Stěžejní část bakalářské práce popisuje současný stav procesu nákupu v dané společnosti. 

Autorka dále uvádí, jaké metody nákupu firma využívá a seznamuje nás s principy e-aukce a 

se softwarem PROe.biz. Tato kapitola je doplněna přehlednou tabulkou a grafem, kde je 

uveden přehled výběrových řízení v roce 2012 ve společnosti Coal Services a.s. 

Autorka se mohla zaměřit více na návrh nových opatření. Tato kapitola je zpracována 

obecně, chybí konkrétní návrhy a změny.  

Firma Coal Services a.s. používá e-aukce již od roku 2008. Studentka mohla porovnat vývoj 

výběrových řízení v čase např. v letech 2009 – 2012. V bakalářské práci je uveden pouze rok 

2012. Autorka se mohla zaměřit i na úsporu nákladů, kterou e-aukce přináší. 

Formální úroveň zpracování odpovídá charakteru bakalářské práce. Text je přehledně a 

logicky členěn, velmi správně jsou použity a označeny citace v textu a práce je vhodně 

doplněna obrázky, tabulkami a grafy, které zvyšují grafickou a „uměleckou“ hodnotu.  



Celkově je bakalářská práce komplexně zpracována s logickou návazností jednotlivých 

kapitol, je velmi čtivá a srozumitelná i laikovi.  

Autorka bakalářské práce splnila její zadání. Práce je kvalitní a bylo by určitě vhodné, kdyby 

našla své uplatnění v praxi. 

 

V rámci obhajoby bakalářské práce by se studentka měla vyjádřit k následujícím otázkám: 

Jaká je přibližná procentuální úspora nákladů firmy při používání elektronických aukcí? 

 

Na základě výše uvedeného bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební 

komisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                                    Ing. Kamil Bárta 

V Ostravě dne 19. Května 2013 



 


