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Formální splnění zadání práce: 
Práce po formální stránce splňuje všechny náležitosti stanovené v zadání.  

Obsahová úroveň práce: 
Práce se zabývá skutečnou podnikovou problematikou. V práci bylo dosaženo předem stanovených cílů. 
Použité metodiky výpočtů jsou řazeny chronologicky a jsou jasně formulované. Student využil znalostí, 
které jsou popsány v teoretické části práce a aplikoval je v praktické části.  

Popis jednotlivých částí práce a jejich hodnocení: 
Název práce koresponduje s obsahem práce. V teoretické části student popsal problematiku vztahující se ke 
zpracovávanému tématu v obecné úrovni. Využil poznatků uznávaných autorů a odborníků v oblasti 
logistiky. Praktická část práce se zabývá reálným problém našeho podniku. Na jednotlivých návštěvách 
a konzultacích student získával informace a data potřebná k nezbytným výpočtům dílčích částí práce. 
Výpočty jsou zcela logické a v praxi využitelné.  

Přínos práce: 
Práce bude využito ke komplexnímu projektu firmy. 

Zhodnocení úplnosti práce: 
V práci bylo dosaženo stanovených cílů, tj.:  

• analýza veškerých nákladů na externí sklad, 

• stanovení nákladů na dopravu mezi externím skladem a výrobním závodem, 

• navržení optimalizace implementovatelné v externím skladu, 

• komplexní kalkulaci na realizaci projektu. 

Ve třetí kapitole se student pokusil o implementaci systému řízeného skladu, která oprávněně nebyla 
využita. V práci bych tedy očekával nastínění jiného řešení skladové evidence nebo poznámku o možnosti 
vzdáleného on-line přístupu do v současnosti využívaného MFG-Pro. 

Je zřejmé, že toto nebylo hlavní náplní práce a rozsah zadané práce by důkladné zpracování SW 
problematiky ani neumožnil. Navíc se tato problematika řeší většinou formou outsourcingu, a proto to 
neshledávám jako závažný nedostatek. 

Formální vady práce: 
V práci neshledávám formální vady. 

Celkové zhodnocení: 
Velice kladně hodnotím studentův zájem o danou problematiku. Student pracoval samostatně za podpory 
odborného vedení zaměstnanců JCA a ECC. 

Doplňující otázky: 
Jakou SW podporu byste do skladu doporučil? 

V oblasti dopravy byste využil vlastního firemního potenciálu nebo smluvních dopravců? 

  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou „výborně“ . 
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