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Hodnocení práce

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

Student Bc. Lukáš Voráček při výběru tématu diplomové práce vycházel z vlastních
zkušeností z pozice koordinátora expedice v březhradském distribučním centru společnosti
Albert Česká republika, s.r.o. Hradec Králové. V teoretické části pracuje s dostatkem
literatury a pramenů. Analytická část, kde je vypracovaná analýza současného stavu
managementu skladových prostor zmiňovaného distribučního centra včetně navazujícího
postupu řešení, obsahuje řadu cenných informací, které vycházejí z detailní znalosti prostředí
společnosti. Použité metody odpovídají současným trendům v logistické praxi.

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:
Autor si ve své diplomové práci zvolil jasný cíl, na který dokázal dát konkrétní

odpověď. Výsledkem je několik potencionálních zlepšení současného stavu a to rovnou
v několika oblastech jako je sdílení skladových ploch, změnách dispozice skladu a úsporách
spojené s transportem obalové materiálu. Jednotlivá zlepšení v těchto oblastech byla dle
možností řádně ekonomicky zhodnocena. Navrhovaná opatření uvedené v této diplomové
práci jsou technicky možné a v praxi realizovatelné

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům:
V diplomové práci jsem neshledala žádný rozpor s normami, zákonnými ustaveními

ani jinými mě známými předpisy.

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.):
Předložená práce je věcná, přehledná, dobře strukturovaná. Student diplomovou práci

doplnil řadou výpočtů, schémat, tabulek, i fotografií, které vhodným způsobem doplňují a
znázorňují výklad obsahu.



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

Připomínky a dotazy k práci:
1. Jaká konkrétní rizika mohou ovlivnit úspěšnou implementaci navrhovaných

opatření.
2. Jak by si autor představoval koncepci skladu, za předpokladu možného budoucího

rozšíření distribučního centra.

Práci klasifikuji stupněm:B - výborně minus

V Hradci Králové dne 30.5. 2019
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