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Předložená bakalářská práce Vojtěcha Dyntery se zabývá zavedením technologie automatické identifikace na

vychystávání výrobků ve vybrané společnosti. Student si zvolil aktuální téma, neboť problematiku zavedení RFID

technologie řeší v současné době více společností napříč celým odvětvím logistiky. Především oceňuji iniciativu

studenta a jeho zapojení do procesů a důkladnou analýzu těchto procesů, které probíhají přímo uvnitř vybrané

společnosti. Bakalářská práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) Jak hodně

reálné jsou výsledky Vaší bakalářské práce, především v "rozdělení" nákladů na pořížení RFID čipů mezi ostatní

společnosti v logistickém řetězci? Myslíte si, že ostatní společnosti na zavedení RFID technologie a následné

rozdělení nákladů přistoupí a proč? 2) Jak velkou chybovost v balení pěn očekáváte po zavedení RFID

technologie do logistického řetězce společnosti?
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