
Diplomová práce

Název práce: Řízení zásob ve vybraném podniku

Autor práce: Bc. Miroslav Tomáš

1) Autor postupoval při zpracování iniciativně: 6

2) Autor postupoval při zpracování samostatně: 5

3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia: 5

4) Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou: 6

5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce v potřebném rozsahu: 7

6) Práce byla zpracována průběžně a odevzdána v předepsaném termínu: 6

7) Práce splňuje obsah zadání: 9

8) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni: 8

9) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni: 8

10) Práce je využitelná při výuce nebo výzkumných projektech: 10

Celkový počet bodů: 70

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře

V Pardubicích 29.5.2016

vedoucí práce Ing. Simona Munzarová, Ph.D

Poznámky: Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,

jinak doporučujeme hodnotit následovně:100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus

70 - 79 bodů = velmi dobře

60 - 69 bodů = velmi dobře minus

50 - 59 bodů = dobře

méně než 50 bodů = nevyhověl

Posudek vedoucího

V rešeršní i praktické části byly většinou studentem zapracovávány připomínky vedoucího práce.  Po formální stránce 
se na kapitolách dokončovaných v poslední fázi projevil nedostatek času. Obě části  práce byly odevzdány v řádných 
termínech. Během zpracování této práce, která měla mimo jiné  využít poznatků získaných během studia, se projevil 
pobyt studenta na zahraniční studijní stáži a některé studijní dovednosti mu chyběly nebo je získával teprve při 
dokončování práce, a tak vyžadoval hlubší odborné vedení. Práci vedli dva vedoucí, a to z důvodu mojí dlouhodobé 
nemoci. Mezi výtky bych uvedla nevhodné časové rozvržení práce, u zpracování teorie pozdní začátek, u praktické pak 
zpoždění díky čekání na povolení podniku. Druhou výtkou je pak nepřesná práce s odbornýmipojmy. Přístup studenta 
ke zpracování diplomové práce i práci samotnou hodnotím kladně.  


