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Předložená diplomová práce Bc. Davida Dastycha se zabývá problematikou logistických procesů v Yusen

Logistics (Czech) s.r.o. Diplomant v první kapitole charakterizoval logistické procesy s využitím dostatečného

množství literárních zdrojů, čímž položil dostatečný teoretický základ pro další kapitoly diplomové práce. V rámci

druhé kapitoly diplomant analyzoval vybrané logistické procesy v Yusen Logistics (Czech) s.r.o., přičemž výsledky

analýzy využil ve třetí kapitole pro návrhy na zlepšení vybraných logistických procesů, které ve čtvrté kapitole

zhodnotil. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: A, protože diplomant splnil požadavky kladené na tento typ

kvalifikační práce, zároveň oceňuji jeho velmi aktivní a svědomitý přístup, dodržování předepsaných termínů

a velmi pozitivně hodnotím množství měření, které musel diplomant, nejen v rámci analytické části diplomové

práce, uskutečnit. Diplomová práce obsahuje velké množství obrázků a tabulek, které velmi vhodně dokreslují

řešenou problematiku. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) Bylo

by možné aplikovat u Vámi analyzovaných logistických procesů další prvky metodologie lean managementu?

Pokud ano, které? 2) Konzultoval jste Vaše návrhy s managementem Yusen Logistics (Czech) s.r.o.? Budou

některé návrhy implementovány?
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