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

Daniela Hykšová prokázala vědomosti nabyté studiem a svoji odbornou zdatnost v 
zadané problematice. Autorka dokazuje, že je schopna pracovat koncepčně, volit přiměřené 
metody a získané poznatky uplatnit nejen v teorii, ve které je dle posuzované práce velice 
zdatná, ale také v praktických  aplikacích těchto znalostí.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Autorka práce uvádí ve své práci návod jak v oblasti legislativy, tak technologické 
řešení problematiky zpětné logistiky. Je velkou devizou, že se v práci zaměřila na kalkulace 
výnosností zpětné logistiky. Taková kalkulace totiž přesvědčí nejednoho managera o zavedení 
zpětné logistiky v jeho podniku. Jen finance rozhodují v dnešní době o zavedení nových 
postupů. Je však jasné, že takové kalkulace jsou doslova výrobním tajemstvím jednotlivých 
subjektů na trhu a jsou nedílnou součástí ceněného průmyslového bohatství podniku, který si 
taková data velice pečlivě ochraňuje, aby měl náskok v konkurenčním boji na trhu. 

Myslím si, že autorka musela vynaložit velké úsilí k tomu, aby dala dohromady 
poměrně velké penzum dat, vzhledem k tomu, jak jsou tyto data chráněna. Jsou nedílnou 
součástí skrývaných pozitiv v ekonomice jednotlivých podniků 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce v plném rozsahu odpovídá platným právním normám a předpisům. 
Její náplň dává i legislativní návod pro toho, kdo se chce danou problematikou zabývat 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Autorka zpracovala svoji práci velmi pečlivě, úprava práce a přehlednost je na dobré 
úrovni. Obrázky a tabulky jsou přehledné a ozřejmují text. Je třeba konstatovat, že práce má 
všechny náležitosti diplomové práce. Práce obsahuje seznam zkratek, seznam použité 
literatury, seznam tabulek a seznam obrázků. 
 

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



   
 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jak může zpětná logistika přispět k ekonomice a rozvoji firmy ? 

2. Jaké jsou funkce odpadového hospodářství z hlediska vnitropodnikového  

hospodaření? 

3. Jaké důvody brání většímu rozvoji zpětné logistiky v ČR ?      
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 

 

 

V Pardubicích dne 26.5.2010 . 
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