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Analyzovat ekonomické přínosy a důsledky realizace podnikové logistiky.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
V diplomové práci je analyzován podnik z hlediska přínosů podnikové logistiky z hlediska
teoretického, ale také jak by logistika podniku prospěla v praxi, jak by se zlepšila ekonomika
podniku, jeho zisk apod.
1) Jakým způsobem by bylo možné omezit přesuny hotových výrobků?
2) Jak odstranit problém více skladovacích míst se skly?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Výborně
Navržený klasifikační stupeň:
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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