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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Eva KROVAKOVÁ 

Téma bakalářské práce:  Zhodnocení nákupního procesu společnosti Coal  

Services a.s. 

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 není v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, ale do 7 kapitol, 

včetně úvodu a závěru. Třetí kapitola s názvem „Historie společnosti Coal Services a.s.“ 

je v práci navíc a měla být součástí kapitoly druhé. Není tedy dodržena struktura práce dle 

oficiálního zadání. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současný nákupní proces v akciové společnosti 

Coal Services a.s. a navrhnout případné změny či opatření. 

První část bakalářské práce obsahuje stručnou charakteristiku výše jmenované akciové 

společnosti a jednotlivých těžebních lokalit. 

Druhá část bakalářské práce obsahuje charakteristiku základních pojmů z oblasti nákupu, 

jako jsou zásoby, členění zásob, metody řízení zásob.  

V praktické části bakalářské práce je popsán současný stav nákupního procesu v akciové 

společnosti, zejména používané metody nákupu. Důraz je v práci kladen na 

charakteristiku nákupního systému E-aukcí používaný ve společnosti. Tento systém je 

v grafické i tabulkové podobě doložen počtem realizovaných E-aukcí v roce 2012. 

V závěrečné části je provedeno shrnutí bakalářské práce. 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci samostatně, zpracování práce pravidelně 

konzultovala s vedoucí bakalářské práce. Studentka prokázala schopnost samostatně řešit 

zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Krom výše uvedeného nebyly v bakalářské práci shledány další nedostatky. 

V rámci obhajoby bakalářské práce studentka odpoví na následující dotaz: 

 Lze vysvětlit minimální hodnotu počtu všech aukcí v červenci a prosinci roku 

2012? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Práce splňuje veškeré formální 

náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce je vhodným podkladovým materiálem pro studenty. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou  

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 17. května 2013 


