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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Návrh procesu a struktury sdíleného uložiště dokumentů pro oddělení nákupu patří mezi náročnější zadání a to z pohledu
provázanosti interních procesů a vyžaduje tak detailní orientaci v podnikové problematice.

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Stanovené cíle práce byly splněny s menšími výhradami. Teoretická část práce je zpracována velmi podrobně a přehledně.
V praktické části jsou podrobně a přehledně analyzovány nákupní procesy ve Wikov MGI Hronov. Co se týká cíle návrhu
bakalářské práce, tak se nepovedlo zakomponovat detailní řešení propojení mezi nově navrženými formuláři a jejich
datovým uložištěm.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený postup řešení hodnotím jako správný.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odbornou úroveň bakalářské práce hodnotím kladně. Stejně tak hodnotím kombinaci propojení znalostí získaných studiem
a znalostí získaných v praxi.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální a jazyková úroveň je dobrá. Stejně tak rozsah práce. Vše je přehledně rozděleno do celků. V bakalářské práci se
nevyskytují formální nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Práce vychází z dostatečného množství použitých zdrojů. Citace jsou úplné, v souladu s citačními pravidly.

Další komentáře a hodnocení
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Bakalářská práce Kláry Ištokové s názvem Návrh procesů a struktury sdíleného úložiště dokumentů pro oddělení
nákupu ve společnosti Wikov MGI a.s. byla zvolena v rámci updatu nákupního procesu, ke kterému jsme se
rozhodli přistoupit v tomto časovém období.
Autorka bakalářské práce s pomocí nákupního oddělení prošla současnou podobu dokumentů a navrhla nový
layout dokumentů, který odpovídá současným nárokům našeho oddělení.
Jako velice pozitivní hodnotím popis nákupního procesu, zejména pak vyzdvihuji popis interních procesních
layoutů.
Je naopak škoda, že se do této bakalářské práce nepovedlo ještě zakomponovat detailní řešení propojení mezi
nově navrženými formuláři a jejich datovým uložištěm.
Z celkového pohledu hodnotím bakalářskou práci jako přínosnou.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Otázky pro obhajobu:
1.) Kde vidíte největší rizika implementace Vámi navrhovaných řešení v praxi? (bod 5.2.1.)
2.) Jak byste Vámi definovaná rizika eliminovala?
3.) Během příprav Bakalářské práce: kterých zkušeností, nebo získaných znalostí z praxe si ceníte a proč?

Datum: 19.8.2019

Podpis:
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