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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
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Pracoviště oponenta práce: ČVUT FD 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Téma bakalářské práce je svázáno tematicky s logistickým řízením, resp. outsourcingem v logistice. Přínosné a aktuální téma 
přímo vychází z praktických potřeb výrobní firmy. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Po pečlivém přečtení a posouzení bakalářské práce jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že deklarované cíle byly plně 
naplněny. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Diplomant Jindřich Trojan zvolil systematický a logicky správný způsob řešení své bakalářské práce. V úvodu teoreticky 
shrnuje východiska logistického managementu, zabývá se logistickými řetězci, specifikacemi, druhy a vlastnostmi 
outsourcingu příslušných logistických činností. Nedílnou součástí je též hodnocení efektivnosti přínosů outsourcingu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Bakalářská práce vykazuje po odborné stránce vysokou míru erudovanosti, prokazuje schopnost diplomanta provázat 
teoretická východiska logistického managementu a řízení s návrhem řešení praktické aplikace outsourcingu výrobní firmy 
Stokvis Promi, s.r.o. Diplomant dále prokázal své odborné teoretické schopnosti nabyté studiem beze zbytku odborně 
správně aplikovat v praktických aplikacích. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce splňuje plně veškeré formální náležitosti kladené na závěrečné práce, má přehlednou a pečlivě vytvořenou 
grafickou úroveň. Stylistická a gramatická úroveň nemá žádné nedostatky. Rozsah a vyváženost teoretické a aplikační části 
bakalářské práce je plně odpovídající.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Vlastní rozsah problematiky, odborná erudovanost bakalářské práce představují přesvědčivý důkaz toho, že 
diplomant zpracoval  velké množství informací domácí i zahraniční literatury. Literární zdroje bez nedostatků 
správně cituje.  
 

Další komentáře a hodnocení 
 
Bakalářská práce je přínosná zejména v rámci analýzy stávajícího stavu řízení logistických činností, které budou předmětem 
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outsourcingu. Kreativita a odborná erudovanost diplomanta spočívá v návrhu řešení, přičemž samozřejmě záleží na firmě 
další reálný vývoj projektu návrhu. Bakalářská práce je správně a vyváženě strukturována, přičemž vytváří ucelený 
kompaktní celek. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářskou práci diplomanta Jindřicha Trojana doporučuji k obhajobě před příslušnou státní zkušební komisí 
ČVUT Fakulty dopravní v Praze. 
 
V rámci obhajoby vznáším níže uvedené dotazy: 
 
1. Jaká jsou obecně výhody, resp. nevýhody outsourcingu vybraných logistických činností? 
2. Jakým způsobem byste postupoval a kvalifikovaně rozhodoval výběr firmy, která outsourcing zabezpečí? 
3. Jakým způsobem byste hodnotil efektivnosti vašeho řešení outsourcingu u firmy Stokvis Promi, s.r.o.? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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