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Popis práce:
Práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů ve stavebnictví. Práce je rozdělena na
teoretickou část, kde se studentka věnuje vysvětlením pojmů, možnosti výběru a hodnocení
dodavatelů, a praktickou část, kde studentka pomocí dotazníkového řešení testovala čtyři hypotézy
vztahující se k tématu práce, ty poté ověřovala i u řízených rozhovorů se zaměstnanci stavebních
firem. Na závěr studentka navrhla systém výběru a hodnocení dodavatele u konkrétní stavební firmy.
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Komentář k bodům 1. až 5.:
Práce je zpracována po odborné stránce na velmi dobré úrovni a hlavně na aktuální problematiku.
Bohužel se v práci objevují pravopisné chyby – „vyplívá“, chybějící čárky u seznamů, chybějící
neoddělitelné mezery mezi %, apod. V práci jsou také použity velmi velké mezery mezi odstavci,
obrázky a grafy, což spolu s poměrně velkými grafy, u kterých by šla použít menší velikost,
nezpřehledňuji text pro čtenáře. Také použití ich-formy v diplomové práci nepovažují za optimální.
Studentka nedodržela citování zdrojů dle Vancouver systém – citování zdrojů dle pořadí v textu.
V závěru práce postrádám zhodnocení zjištěných dat a informací z dotazníkových šetření případně
hypotéz.

Připomínky a dotazy k práci:
K práci nemám další připomínky ani dotazy.
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Závěr:
I přes výše uvedené připomínky, shledávám diplomovou práci jako povedenou a doporučuji k
obhajobě. Práce potvrdila, že v dnešní době, kdy je nedostatek pracovních sil, se společnosti při
výběru dodavatele zaměřují spíše na termíny a kvalitu, a cena je mnohdy až na vedlejší pozici.
Klasifikační stupeň podle ECTS:
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