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

Student přistupoval k zadanému úkolu zcela samostatně. Na základě poskytnutých dat a 
s využitím nástroje Microsoft Office Excel zpracoval aktuální stav externího parkoviště a 
navrhnul optimální využití parkoviště v budoucnosti. Pro obecnou analýzu externího 
parkoviště použil metodu SWOT, čímž zjistil slabé stránky a hrozby současného stavu a 
definoval příležitosti budoucího stavu.  

Student v práci správně použil a popsal výrobní strategii make-to-stock. S využitím 
zdroje v cizím (konkrétně anglickém) jazyce, alespoň částečně demonstroval znalost a 
schopnost práce s cizojazyčnou literaturou.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky, kterých student dosáhnul, jsou použitelné pro praktické využití. Závěr práce 
může sloužit managementu firmy pro rozhodnutí, jak dále parkoviště využít. Zda ponechat 
současný stav (tedy pouze pro účely outbound logistiky), nebo zda využijí i pro vozidla 
inbound logistiky a případně aplikovat jedno z navrhnutých řešení. 

Student sestavil a analyzoval několik variant řešení, které prezentuje v poslední kapitole 
práce. Struktura výsledků, kdy student nejdříve zobrazuje jednotlivé varianty v tabulce a 
následně pak vybírá 3 optimální řešení, umožňuje snadnou orientaci v dosažených výsledcích.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce zcela odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům. Citace jsou 
uvedeny dle normy. Diplomová práce splňuje požadavky definované Univerzitou Pardubice, 
resp. Dopravní fakultou.  
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce splňuje veškeré formální náležitosti.  



Diplomová práce je zpracována systematicky, jednotlivé kapitoly následují v logickém 
sledu a analýzy jsou zpracovány přehledně. Rozsah práce je adektvátní k řešené problematice 
a počtu analýz.  

V textu práce a u příloh bych doporučila dodržovat jednotný název pro firmu, popř. 
uvést zkratku. Student používá různé označení firmy, např. Procter & Gamble - Rakona, 
Procter and Gamble, Procter Gamble, atd.    
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Dotazy:  

Jaká je výhoda v outsourcingu parkoviště? Za jakých podmínek by bylo pro firmu 
výhodné vlastní parkoviště? 

Jaké jsou výhody a nevýhody výrobní strategie make-to-stock? 

 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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