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Hodnocení práce: 

 

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

Diplomová práce , kterou zde oponuji v první fázi shrnuje teorii dané problematiky a 
vysvětlení některých pojmů: např. základní úrovně a řízení zásob, důvody existence a náklady 
na zásoby, diferencované řízení zásob, systémy a modely řízení zásob a další obecné 
informace k problematice skladování. 

V druhé fázi autor charakterizuje firmu Penny Market s.r.o., kde poté velmi dobře 
mapuje procesy na prodejně Penny Market v Nové Pace, co se týká způsobu objednávání 
zboží z centrálního skladu firmy a přímých dodavatelů, následné skladování a manipulace se 
zbožím.  

Řešení zefektivnění objednávkových procesů a možnosti změn v uspořádání 
skladovacích ploch na prodejně shledávám velice zajímavými. Jistě povedou k ulehčení práce 
zaměstnanců na prodejně, k zlepšení vyzásobenosti prodejny a k lepším ekonomickým 
výsledkům prodejny, ale zejména k uspokojení potřeb všech našich zákazníků, což je 
prioritou firmy Penny Market s.r.o.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Autor ve své diplomové práci navrhuje zefektivnění některých procesů na prodejně. 
Zejména mě zaujal navrhovaný elektronický systém objednávek na základě znalostí skladové 
zásoby, odprodejů a jiných faktorů ovlivňující výši a správnost objednaného zboží. Zároveň je 
tím odbourána chybovost a subjektivita  odpovědného zaměstnance pro danou sortimentní 
skupinu zboží.  

Praktické využití uvedeného návrhu elektronického systému objednávek je dle mého 
názoru velkým přínosem pro firmu Penny Market s.r.o., zejména z ekonomických důvodů a 
také zefektivní práci zaměstnanců na prodejně. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Předložená diplomová práce odpovídá všem normám a neporušuje žádné zákonné 
ustanovení a předpisy. 

 



 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Po formální stránce je předložená diplomová práce vhodně uspořádaná, přehledná, 
obsahuje několik nákresů, plánků s doplňujícími informacemi a popisem, které dokonale 
doplňují textovou část diplomové práce. 
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Co si myslíte, že by mělo být pro firmu Penny Market s.r.o. prioritou v nejbližší době, 
co se týká zefektivnění objednávek či skladování? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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