
Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 5 (max. 5)

3. Autor správně citoval vhodnou odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 10 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 9 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 8 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost) 9 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 8 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 14 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 16 (max. 20)

Celkový počet bodů: 88 (max. 100)

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: výborně minus

V Pardubicích 9.6.2016

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Předložená bakalářská práce je věnována zefektivnění skladování ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je 

ucelená, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V rámci analýzy současného stavu autor představil společnost M. 

Preymesser a její hlavní zákazníky, dále specifikoval technické parametry areálu společnosti a její organizační 

strukturu. Autor následně provedl analýzu stávajícího stavu v oblasti skladování, kde považuji za velice přínosný 

detailní popis toku materiálu a postupu skladování zboží jednotlivých zákazníků společnosti. V návrhové části 

autor předkládá návrhy na zefektivnění skladování v jednotlivých částech procesu skladování; všechna opatření 

jsou podložená analýzou stávajícího stavu, jsou reálná a pro společnost přínosná. Práci doporučuji k obhajobě a 

hodnotím známkou výborně mínus. V rámci rozpravy prosím autora o seznámení komise se současnou situací ve 

společnosti (od doby odevzdání práce dosud), zda byl některý z návrhů implementován a jaké efekty přinesl.

Ing. Barbora Antonová

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Matěj Samek

Zefektivnění skladování ve společnosti M. Preymesser Logistika (středisko Jičín)Název práce: 



Poznámky: 100 - 91 bodů = výborně   70 - 61 bodů = velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = výborně minus   60 - 51 bodů = dobře

  80 - 71 bodů = velmi dobře   50 -  0  bodů = nevyhověl


