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Posudek vedoucího

Moderní technologie v oblasti identifikace a sledov ání produkt ů ve vybraném 
dodavatelském řetězci

Student postupoval při zpracování diplomové práce samostatně, svědomitě a průběžně. Konzultací u 
vedoucí práce využíval především při zpracování rešeršní části práce, při vyjasnění struktury práce a v 
některých formalních otázkách. V rámci zpracování řešeršní části práce student prokázal schopnost 
pracovat s odbornou literaturou, a to ve většině případů se zahraničními zdroji. Přínos teoretické části 
diplomové práce tkví především ve zpracování řešerše v oblasti Identifikace a sledování produktů, které se 
česká odborná literatura věnuje okrajově a kterou rozšířil a aktualizoval o popis využití Blockchain 
technologie. 
Praktická část diplomové práce vznikala již během zahraničního pobytu studenta v Holandsku, kde svůj 
výzkum realizoval. Zhodnocení a doporučení, která vyplynula z analýzy firemních procesů hodnotím kladně s 
tím, že mohou být využita nejen daným podnikem,ale i jako případová studie. Stanovené cíle diplomové 
práce považuji za splněné.


