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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání bakalářské práce řeší aktuální a přínosnou problematiku způsobů financování distribučních center a vychází přímo 
z potřeb firmy. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Po pečlivém studiu bakalářské práce jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že diplomant Prokop Holý splnil celou osnovu 
zadání včetně veškerých dalších deklarovaných cílů své práce. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Diplomant zvolil správnou metodiku i vlastní postup řešení bakalářské práce, postupoval systematickým způsobem od 
teoretických východisek způsobů financování v logistickém řízení až po analýzu stávajícího stavu způsobu financování ve 
firmě Endress + Hauser, s.r.o., jež vyústila v návrhy a opatření vedoucí k vyšší efektivnosti i celkové konkurenceschopnosti 
firmy.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Bakalářská práce je odborně velmi erudovaná, prokazuje schopnost diplomanta provázat teoretická východiska řízení 
s konkrétní praktickou aplikací. Teoretické základy logistiky a financování dokázal beze zbytku správně aplikovat a využít 
k tvorbě nápravných a případně i preventivních opatření vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti firmy na globálním světovém 
trhu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce splňuje veškeré formální náležitosti kladené na závěrečné práce, má přehlednou a pečlivě vytvořenou 
grafickou úroveň, názorné grafy, obrázky a tabulky. Stylistická a gramatická úroveň je bez nedostatků. Rozsah práce je 
odpovídající, dále bakalářská práce vykazuje obsahovou vyváženost jednotlivých kapitol teoretických východisek i vlastní 
praktické aplikace. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Šíře řešené problematiky financí a logistického managementu, odborná erudovanost bakalářské práce 
představují přesvědčivý důkaz toho, že diplomant se seznámil s velkým objemem informací domácí i zahraniční 
literatury. Literární zdroje správně cituje a množství informací dokázal správně setřídit, zpracovat a využít ve své 
práci. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Bakalářská práce je přínosná ve správně provedené poměrové finanční analýze ukazatelů účetních dokumentů firmy Endress 
+ Hauser, s.r.o., ve zhodnocení stability a hodnot sledovaných ukazatelů aktivity, likvidity, zadluženosti a rentability 
stávajícího stavu a v návrhu opatření zvyšující vlastní efektivnost a konkurenceschopnost firmy. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářskou práci diplomanta Prokopa Holého doporučuji k obhajobě před příslušnou státní zkušební komisí ČVUT 
Fakulty dopravní v Praze. 
 
V rámci obhajoby kladu diplomantovi níže uvedené otázky: 
 
1. Jaká jsou dle Vás dominantní kritéria v rámci rozhodovacího procesu o výstavbě vlastního distribučního centra? 
2. Jak byste přistupoval k problému hodnocení ekonomické efektivnosti distribučního centra? 
3. Jaká rizika jsou spojena s vlastním distribučním centrem a jaká rizika jsou spojena v případě, že jste nájemcem 
cizího distribučního centra? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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