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

Student správně identifikoval problémové oblasti skladu náhradních dílů, které 
zasloužily pozornost a podrobnou analýzu. Svým přístupem k práci se snažil řešit 
problematiku logistiky, se kterou úzce souvisí i finanční stránka věci. Postup řešení byl 
s ohledem na teoretické a praktické podklady vhodný. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Navržení stavby další řady paletových regálů a vertikálního výtahového systému do 
prostoru hlavního skladu má svá logistická a finanční pozitita. Jednodušší a hlavně rychlejší 
přístup skladníků k dílům v paletách či policích může být rozhodujícím faktorem při realizaci 
navrhovaných změn. Vzhledem k finančním úsporám v dlouhodobém měřítku a celkovému 
navýšení skladovacích prostor se dá říci, že je praktické využití vypracovaných poznatků 
velice reálné. 
 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

V tomto ohledu není práci co vytknout. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Většina dokumentu je srozumitelně napsaná a obsahově přehledně členěná. Dojem kazí 
pouze některé gramatické chyby, které jsou v textu přítomny, místy špatné použití vedlejších 
vět nebo opakující se slova. V kapitole 2.5 jsou nevhodně použita dlouhá souvětí, která ztěžují 
plynulost čtení.  
 
Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      
 
Připomínky a dotazy k práci: 

Autor se v teoretické části v kapitole 1.3 věnuje skladovým zásobám a obrátkovosti 
zboží. Tato problematika není v analytické části více podrobněji sledována, i když může hrát 



výraznou roli v rámci možné optimalizace logistických procesů. V analytické části se autor 
také mohl podrobněji věnovat rozměrovým a hmotnostním charakteristikám skladovacích 
položek, na základě kterých je v kapitole 3.2 vybírán vhodný typ výtahového systému 
Kardex. 
 
Práci klasifikuji stupněm:  Výborně minus (1-) 
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