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Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Předložená diplomová práce Bc. Hany Krejčí se zabývá zefektivněním skladového hospodářství ve

společnosti Solvent ČR s.r.o. V první kapitole diplomantka charakterizovala skladové hospodářství s využitím

širokého spektra literárních zdrojů. Ve druhé kapitole autorka popsala skladové hospodářství ve společnosti

Solvent ČR s.r.o., přičemž se zaměřila na jednotlivé sklady společnosti, využívanou manipulační techniku,

používaný software a skladové procesy (podkapitola 2.4 a obrázek 16, s. 41). Z výsledků analýzy vyplynulo, že

dochází k velké chybovosti při ručním zadávání údajů do systému společnosti KFT, dále dochází k chybnému

vychystávání mnoha zakázek a systém KFT nereflektuje současné potřeby společnosti. Diplomantka ve třetí

kapitole navrhuje změnu softwaru a používání WMS, kdy by došlo ke zefektivnění skladového hospodářství ve

společnosti Solvent ČR s.r.o., ke snížení počtu chybně vychystaných zakázek a ke zjednodušení stávajících

procesů (viz obrázek 21, s. 57). Ve čtvrté kapitole je navržené řešení modelově zhodnoceno, přičemž je

vypočtena doba návratnosti investice. Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou výborně, protože

diplomantka splnila požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce, zároveň oceňuji její zodpovědný a

proaktivní přístup. Doplňující otázky do diskuze: 1) Bylo by možné Vámi navržené řešení aplikovat i v

logistickém centru v Praze společnosti Solvent ČR s.r.o.?
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