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Cílem práce je analyzovat logistiku u vybraného podniku se zaměřením na 

distribuční logistiku a existenci podnikových skladů. Součástí práce také 

budou návrhy na změny u distribuční logistiky u vybraného podniku a 

možné přínosy z navrhovaných změn. 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.  

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň     
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě:  

1) Návrh najmutí čtyř dalších manipulantů do výroby bude v podniku realizován ? Nebylo by 

výhodnější je najímat postupně a na zkušební dobu ? 

2) Není chybou společnost BOKI Industries a.s. že má oficiální sídlo v Praze, vedení 

společnosti je v Kolíně a výrobní a expediční místo je ve Zruči nad Sázavou ? 

 

Diplomová práce je zaměřena na společnost BOKI Industries a.s. Tento výrobní podnik 

zaměstnává cca 130 lidí a jeho výroba  a expedice se nachází ve Zruči nad Sázavou. Vedení 

společnosti se nachází v Kolíně. Výrobní hala včetně expedice je strategicky položené místo, 

nachází se blízko dálnice D1 a v původních halách Tomáše Bati.  

V práci je popsán management analyzovaného podniku, jeho struktura a v čase uskutečněné 

změny.  



V části 3.1 se konstatuje, že celá výroba je zakázková, vzhledem ke kvalitě produktů se 

z výroby může stát sériová. V této kapitole jsou také stručně popsané produkty výroby, 

technologie a vize a cíle podniku a také popsaní hlavní zákazníci podniku a stručně 

charakterizováni. 

V diplomové práci je podrobně popsané logistika podniku BOKI Industries a.s. a informační 

tok, který v podniku probíhá a materiálový tok včetně nedokončené výroby a skladování.   

 

 

Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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