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Od počátku zadání diplomové práce se student aktivně zajímal o řešenou problematiku                  
a několikrát navštívil firmu Plzeňský Prazdroj, a.s., i ostatní firmy, které se podílejí                      
na logistických službách pro Plzeňský Prazdroj, a.s. Z důvodu poskytnutí interních materiálů 
firmou Plzeňský Prazdroj, a.s., týkajících se citlivých dat (logistických, ekonomických - počty 
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