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Předložená diplomová práce Bc. Anety Novákové se zabývá problematikou skladování a inventarizace náhradních

dílů v útvaru PKT/4 (Centrální údržba) ve ŠKODA AUTO a.s. Diplomantka v první kapitole teoreticky vymezila

skladování a proces inventarizace, čímž položila teoretický základ pro další kapitoly diplomové práce. Rozsah

teoretické části je výrazně nadprůměrný, přičemž autorka využila velké množství relevantních zdrojů. V rámci

druhé kapitoly diplomantka analyzovala skladování a inventarizaci náhradních dílů, přičemž výsledky analýzy

využila ve třetí kapitole, kde prezentovala čtyři návrhy na zlepšení skladování a inventarizace náhradních dílů. Ve

čtvrté kapitole navržená řešení následně zhodnotila. Tato diplomová práce je vyústěním dlouhodobé praktikantské

stáže diplomantky ve ŠKODA AUTO a.s. Popsané návrhy jednak reflektují dlouhodobou strategii ŠKODA AUTO

a.s. a zároveň jsou velmi komplexní a propracované. Studentka byla po celou dobu zpracovávání diplomové práce

velmi iniciativní a samostatná. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: A, protože diplomantka splnila požadavky

kladené na tento typ kvalifikační práce. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do

diskuze: 1) Vysvětlete spojitost mezi Vašimi návrhy, uvedenými ve třetí kapitole, a nástupem čtvrté průmyslové

revoluce "INDUSTRY 4.0". 2) Bylo by možné používat Vámi navrhovanou aplikaci AMSI (podkapitola 3.2) i v jiných

útvarech a závodech ŠKODA AUTO a.s.?
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