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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

K zadanému úkolu student přistupuje velmi racionálně, když se v analytické části 
zabývá pouze variantami, které mají praktickou využitelnost a nejsou čistě hypotetické. Při 
analýze student citlivě využívá metod, které popisuje v teoretické části práce a vybrané 
varianty řešení vhodně kvantifikuje.  

Odborná literatura je do jednotlivých částí práce zapracována ohleduplně, nepůsobí jako 
násilné kopírování nesourodých textů. Naopak v práci jsou využity pouze ty části literatury, 
jež se přímo týkají tématu. 

 Text práce neobsahuje nadbytečný balast, ale sleduje cílovou linku ve všech částech 
práce. Formulace jsou výstižné a věcné. 

Student dokáže identifikovat nejvhodnější varianty a kriticky vyhodnotit jejich 
vhodnost. Nespoléhá se však pouze kvantifikovatelné údaje, nýbrž se zamýšlí i nad 
smysluplností jednotlivých variant. Tento přístup je velmi pragmatický a ukazuje na vyzrálost 
pohledu studenta. 

Práce má celkově vysokou úroveň a odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce.   
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledkem práce je jistá forma doporučení, kterou cestou by se v oblasti řízení zásob 
měla vydat. Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že práce splnila cíl, jež si vytýčila 
v úvodu. Student identifikoval možnost zavedení outsourcingu jako vhodnou a doporučuje 
variantu kombinace outsourcingu a vlastního skladování, což odpovídá aktuálním potřebám 
společnosti. Jedná se o model, jež je v praxi jistě životaschopný.  

Propočty jednotlivých variant jsou provedeny s využitím dostupných odhadovaných 
informací, nicméně podávají reálnou výpověď o životaschopnosti jednotlivých možností. 

Je velmi sympatické, že student se nesnaží "moderní" outsourcing skladovacích služeb 
prosazovat bez ohledu na praktičnost takového řešení, ale doporučuje jej v kombinaci s 
využitím existujících skladovacích kapacit společnosti. 

 



 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce splňuje zákonná ustanovení a předpisy. Je velmi vhodně strukturována, obsahuje 
výčet použité literatury, příslušné odkazy atd. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je formálně přehledná. Jednotlivé body na sebe vhodně navazují a jsou přehledně 
a smyslupně uspořádány. Jednotlivé odstavce a číslování jsou zvoleny citlivě dle potřeb 
jednotlivých částí práce. 

Při čtení text působí kompaktně. Rozsah jednotlivých kapitol je vyvážený.  

Grafické zpracování je střídmé, student nepoužívá zbytečných grafů, tabulek či jiných 
nástrojů, které by odváděly pozornost od obsahu textu. Použité grafické nástroje plní svůj účel 
a obsahují očekávané informace.  
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Myslíte, že je vhodné, aby společnost do budoucna uvažovala o outsourcingu i jiných 
zásob než hotových výrobků (např. obalového materiálu atd.)? Co by mělo být motivem pro 
takové rozhodnutí? 

 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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