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Předložená diplomová práce Bc. Matěje Švába se zabývá problematikou sledování vyrobených osobních

automobilů na konsolidačních plochách ve ŠKODA AUTO a.s., což je pro danou společnost velmi aktuální téma.

Diplomant v první kapitole teoreticky vymezil zkoumanou problematiku, čímž položil teoretický základ pro další

kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomant analyzoval sledování vyrobených osobních automobilů

na konsolidačních plochách ve ŠKODA AUTO a.s. (Kvasiny), přičemž výsledky analýzy využil ve třetí kapitole, kde

prezentoval tři možné návrhy na zlepšení sledování vyrobených osobních automobilů. Ve čtvrté kapitole navržená

řešení následně zhodnotil. Tato diplomová práce je vyústěním stáže diplomanta ve ŠKODA AUTO a.s. (Kvasiny).

Student byl po celou dobu zpracovávání diplomové práce velmi iniciativní, pečlivý a samostatný. Velmi pozitivně

hodnotím využití procesní analýzy, polostrukturovaného rozhovoru s operátory logistiky, vlastního pozorování a

experimentu provedeného diplomantem v rámci analytické části kvalifikační práce. Diplomová práce obsahuje

velké množství obrázků a tabulek, které velmi vhodně dokreslují řešenou problematiku. Předloženou diplomovou

práci klasifikuji: A, protože diplomant splnil požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Diplomová práce

nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) Diskutoval jste Vaše návrhy s

managementem ŠKODA AUTO a.s.? Bude některý z nich implementován? 2) Byl jste při zpracovávání práce

nějakým způsobem omezen v důsledku opatření v souvislosti s onemocněním COVID‑19?
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