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Předložená diplomová práce Bc. Sabiny Matějkové se zabývá problematikou obalového hospodářství v kontextu

zelené logistiky ve ŠKODA AUTO a.s., což je v současné době velmi aktuální téma s vazbou na udržitelnost.

Kvalifikační práce navazuje na studentkou úspěšně zpracovaný projekt v rámci předmětu Zelená logistika.

Diplomantka v první kapitole teoreticky vymezila zkoumanou problematiku, čímž položila adekvátní teoretický

základ pro další kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomantka analyzovala obalové hospodářství

ve ŠKODA AUTO a.s., přičemž výsledky analýzy využila ve třetí kapitole, kde prezentovala možné změny v

obalovém hospodářství ve ŠKODA AUTO a.s. z hlediska využití nových materiálů. Ve čtvrté kapitole následně

návrh zhodnotila na modelovém příkladu přepravy. Studentka byla po celou dobu zpracovávání diplomové práce

velmi iniciativní a samostatná. Velmi pozitivně hodnotím návrhovou část diplomové práce, kde studentka navrhla

celou řadu materiálů použitelných v obalovém hospodářství, které ve čtvrté kapitole zhodnotila s využitím různých

hledisek. Diplomová práce obsahuje velké množství obrázků a tabulek, které velmi vhodně dokreslují řešenou

problematiku, avšak také obsahuje drobné překlepy a stylisticky nevhodné formulace. Předloženou diplomovou

práci klasifikuji: B, protože diplomantka splnila požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Diplomová

práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) Bude Váš návrh implementován ve

ŠKODA AUTO a.s.? 2) Byla jste při zpracovávání práce nějakým způsobem omezena v důsledku opatření v

souvislosti s onemocněním COVID‑19?
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