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Hodnocení práce je rozděleno do oblastí: 

• Logické členění práce, formální stránka 

• Teoretická část 

• Přístup k řešení zadaného tématu 

• Dosažené výsledky a praktické využití 

• Celkové hodnocení a doplňující otázky 

Členění práce a formální stránka 
Autorka přehledně rozdělila práci na část teoretickou a část praktickou. Struktura jednotlivých kapitol 

je logická a přehledná. Pozitivně hodnotím uvozování kapitol stručným představením jejich obsahu a 

jejich uzavírání krátkým shrnutím a případným doporučením. 

Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. Neshledal jsem žádný nedostatek v odkazech, citacích, 

číslování obrázků, apod. 

Teoretická část 
V úvodních dvou kapitolách jsou efektivně shrnuty obecné informace, které sloužily jako podklad pro 

vypracování části praktické. Informace zde uvedené pokrývají všechny důležité oblasti, kterých se 

práce týká. Na mnohých detailech je vidět poměrně hluboká autorčina znalost dané problematiky. 

Teoretická část je zpracována velmi precizně a srozumitelně. 

Přístup k řešení zadaného tématu 
Autorka správně pojala diplomovou práci jako předložení varianty uspořádání a řízení skladu pro 

rozhodnutí vedení skutečné firmy. Pozitivní je, že práce vychází z reality a konzultací s vedením dané 

společnosti. Způsob hledání možností a tvorby návrhů je podpořen kontaktováním odborných firem 

zabývajících se danou problematikou. Jsou hledány a hodnoceny moderní trendy řešení, které jsou 

zároveň efektivní a ekonomické. U výběru variant je uvedené zdůvodnění doporučení. 

Výsledky a využití 
Výsledné doporučení autorky týkající se velikosti, uspořádání a způsobu řízení skladu je v porovnání 

se současným stavem určitě krokem vpřed. Navržené prostorové rozložení se jeví účelné a praktické. 

Použití čárových kódů pro identifikaci zboží pomůže při evidenci a manipulaci s materiálem. Otázkou 

zůstává finanční opodstatnění vývoje systému na míru takto malému provozu. Autorka správně 

poznamenává, že by bylo efektivní přizpůsobit se systému, který už nyní používají dodavatelé. 

Celkové hodnocení 
V rámci zadání a rozsahu byla diplomová práce zpracována velmi kvalitně a výsledky mohou sloužit 

dané firmě jako podklad pro rozhodnutí o investici do nových skladovacích prostor. 

Práci navrhuji hodnotit stupněm VÝBORNĚ. 

Doplňující otázky 
• Jaký má autorka názor na budoucí rozvoj využití identifikace pomocí čárových kódů a RFID 

čipů. Mohou si tyto technologie konkurovat? 



• Bylo by možné nahradit uvedené skladování ve vlastním skladu využitím servisu některého z 

komerčních logistických center? 


