
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 
 

Oponentský posudek diplomové práce 
 

Název diplomové práce: 

Zefektivnění skladování v distribuční společnosti RADKA s.r.o.      

Autor práce: 

Bc. Radim Froš 

Oponent: 

Ing. Lada Horná 

 

 

Hodnocení práce: 

 

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

Autor zpracoval dané téma  diplomové práce velmi detailně. Kladně hodnotím celkové 
působení struktury práce.  

 Po teoretickém popisu, s využitím odborné literatury, následuje reálná charakteristika 
faktů o současném stavu skladování v naší firmě. Podrobná analýza  pak následně umožnila 
rozpracovat detailně návrhy zefektivnění skladování. V poslední části se autor zaměřil též na 
ekonomické hledisko navržených variant, což představuje nedílnou součást při rozhodování   
o zavedení nových procesů. V práci oceňuji vazbu na konkrétní problémy z praxe.  

Dané téma práce, na které se diplomant zaměřil, představuje problematiku, která je ve 
firmě často diskutována a řešena. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Cílem diplomové práce byl návrh zefektivnění skladování oproti současnému stavu a 
používaným procesům. Záměr považuji za splněný, vzhledem k  návrhům, které jsou v práci 
zpracované. Aktivním přístupem a zájmem autora byla vytipována i slabá místa v řetězci 
procesů skladování firmy.  

Autor svým zpracováním přináší i doporučení pro výběr vhodné varianty zefektivnění 
s ohledem na požadavky managementu a potřeby společnosti. 

  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Předloženou diplomovou práci lze dle stanovených kritérií hodnotit pozitivně, odpovídá 
normám, zákonným ustanovením a ostatním předpisům. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Vlastní úprava diplomové práce je na vysoké úrovni. Text je srozumitelný, doplněný     
o grafy, tabulky, obrázky, což přispívá ke zpestření celé práce. Celkově je práce přehledně 
členěna a působí velmi dobrým dojmem. 



 

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

Hodnocená práce neobsahuje originální řešení. Navrhuje ale reálné možnosti využití, 
které doposud ve firmě realizovány nebyly. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci diskuze při obhajobě diplomové práce by se autor mohl vyjádřit k níže 
uvedeným dotazům: 

1) Je možné dle názoru autora zavést regálové systémy i do ostatních skladů 
společnosti? Pokud ano, do kterých. 

2) Jaké spatřuje autor možné těžkosti při zavádění čárových kódů, které byly 
doporučeny, vhledem k dosavadním znalostem o chodu společnosti? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 
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