
Hodnocení struktury a obsahu práce:

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům 

na odbornou práci:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: Podpis:

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Téma této diplomové práce je aktuální a bylo vhodně vybrané. Z analýzy současného stavu společnosti je zřejmé, že se autor detailně seznámil s jejím 

fungováním. Autor vhodně kombinuje teoretickou rovinu s běžnou praxí. Všechny kapitoly na sebe logicky navazují a činí práci přehlednou. Stylistické 

zpracování práce je v pořádku. Výsledný závěr práce je na základě získaných zkušeností a provedených analýz formulován srozumitelně. Práci by bylo 

vhodné doplnit o podrobnější hodnotící analýzu (např. finanční), která by porovnala ekonomické dopady navrhovaných změn. Závěrem potvrzuji, že autor 

v úvodu uvedeného cíle dosáhl. A tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Byla navrhovaná řešení konzultována s managementem společnosti? Pokud, ano. Jaké stanovisko k tomu vedení společnosti zaujalo.              Byla 

analyzována varianta skladu mimo areál společnosti, ale v bližším místě (Trutnově)? Jakou budoucnost má z hlediska výroby, a následně obalového 

materiálu, společnost Continental Powertrain?

Posudek oponenta diplomové práce
Název práce: Obalová logistika ve společnosti Continental Powertrain Czech Republic s.r.o.

Autor práce: Bc. Jaroslav Droppa

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: Ing. Veronika Jansová


