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2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 4 (max. 5)

3. Autor správně citoval vhodnou odbornou literaturu 2 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 8 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 8 (max. 10)

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

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

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 7 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 10 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 15 (max. 20)

Celkový počet bodů: 71 (max. 100)

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře

V Pardubicích 3.6.2016

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Předložená diplomová práce Bc. Davida Kindla se zabývá zásobováním papírny Mondi Štětí a.s. Vzhledem k tomu, že se v 

dnešní době podniky snaží neustále snižovat náklady na pořízení vstupních surovin, tak je možné konstatovat, že se práce 

zabývá velmi aktuálním tématem. V první kapitole autor teoreticky vymezuje význam zásobování a dopravy. Bohužel přitom 

však využívá nedostatečný počet zdrojů a některé z nich jsou na hranici relevantnosti, například "Business Center"  nebo 

"Management Mania" . Práce obsahuje formální chyby, například: v tabulce č. 1 jsou kombinována velká a malá písmena (s. 

19); vzorec č. 7 je uveden na s. 55 a také na s. 58, přičemž se jedná o rozdílné vzorce. Zdroj pod tabulkou č. 3 a 4 (s. 29 a 

30): "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České Republice (2007)"  není uveden v použité literatuře. Práce 

obsahuje dále spoustu překlepů (s. 26 - "Trh s dřevím" ) a stylisticky nevhodné formulace. Práci hodnotím známkou velmi 

dobře.                                                                                                                                                                                   

Doplňující otázky do diskuze: 1) Jaká specifika trhu s dřívím jste musel brát v potaz při zpracovávání diplomové práce? 2) 

Vysvětlete, jakým způsobem jste konstruoval budoucí spotřebu vlákniny, surových kmenů, štěpky a přesílené vlákniny na 

období 2016-2017? 3) Zdůvodněte, jakým způsobem a proč jste navyšoval cenové hladiny dodávek v cenovém stupni 

"výborná cena, velmi dobrá cena a dobrá cena" pro nákup sortimentu v budoucím období, viz strany 54-57? 4) Autor v závěru 

práce (s. 73) píše: "Autorovy návrhy byly založeny na prosté myšlence nahradit objem dřeva dováženého ze zahraničí, které 

se vyznačovalo nízkou hustotou a vysokou cenou, dřevem tuzemským, i za cenu zvýšení tuzemské ceny na pořízení dříví, 

což však bude kompenzováno úsporami na zahraničních dodávkách." Zároveň však na s. 46 autor konstatuje: "Oddělení 

zpracování dřeva Mondi je při výběru, odkud nakoupit jaké množství, limitováno možnostmi dodavatelů, kterým legislativa 

ukládá možnost prodat pouze určité procento lesního porostu."  Bylo by tedy možné v následujících letech nakoupit více 

dřeva z tuzemských zdrojů? 5) Autor v závěru práce (s. 74) píše: "Přestože nelze uvedené návrhy stoprocentně aplikovat do 

praxe, alespoň malá část potenciálu, který autor odhalil, využita bude."  Specifikujte onu "malou část potenciálu", která bude 

aplikována v praxi.
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