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

Diplomová práce je kromě úvodu a závěru členěna do čtyř kapitol, přičemž text autorka 
vhodně doplnila řadou tabulek a grafů, které usnadňují pochopení popisované problematiky. 
Diplomová práce obsahuje nejprve teoretickou část, ve které autorka charakterizuje výstižně 
jednak běžně používaná technologická řešení dané problematiky a také aktuální stav evidence 
vratných obalů ve společnosti Pardubický pivovar a.s. Stěžejní a zároveň nejpřínosnější částí 
práce je návrh na změnu systému evidence vratných obalů, a to v několika na sebe 
navazujících etapách. Velkým přínosem pro práci byly rozhodně provedené praktické 
zkoušky posuzovaných technologických variant a aktivní komunikace s konkrétními 
zaměstnanci vč. členů vedení společnosti.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Cílem této práce bylo vyhodnocení stávajícího (nevyhovujícího) systému evidence 
vratných obalů a navržení možných řešení, která povedou k eliminaci materiálních ztrát a 
snížení chybovosti při vedení evidence obalů ve vybrané organizaci. Celkově lze konstatovat, 
že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje, osvědčila analytické schopnosti, 
stejně jako schopnost navrhnout na základě teoretických závěrů praktické řešení. Text 
nepostrádá vlastní názory a hodnocení. Práce s literaturou je na standardní úrovni, relevantní 
tituly jsou vhodně citovány. V závěru práce autorka velmi dobře hodnotí získané poznatky a 
práci jako celek. Závěr diplomové práce po věcné stránce naplňuje stanovený cíl. Práce je 
smysluplná, podle vyjádření členů vedení bude s největší pravděpodobností navržený projekt 
také realizován - přinesl nové poznatky a ty byly zhodnoceny přesně a logicky.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Autorka zapracovala do textu zákonná ustanovení a předpisy, pracovala s odbornou 
literaturou na toto téma, samostatně ji aplikovala na velmi dobré úrovni, byla schopna 
pracovat samostatně za využití veřejně dostupných materiálů. 

 

      
 



Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou psané srozumitelnou formou. 
Textová, tabulková a grafická část práce je vyvážená. Svým obsahem je práce obsáhlá a ve 
svých zdůvodněních se odvolává na odbornou literaturu, která je často citována, celkově se 
jedná o vyvážený dokument. Výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně, vhodnou 
formou (tabulka, graf, nákres, fotografie).  
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Diplomová práce naplňuje své zadání, je obsahově přesná, výborně popisuje zvolenou 
problematiku. Autorka výstižnou formou využívá a odvolává se na odbornou literaturu. 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Dotazy k práci :  

Jakým způsobem by se do ekonomického hodnocení navrženého řešení promítlo 
prodloužení hodnoceného období ?  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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