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Předložená diplomová práce Bc. Petry Sušovské se zabývá problematikou Distribuční logistiky v EURO MORAVA

s.r.o., což je velmi aktuální téma pro společnosti i celé dodavatelské řetězce. Diplomantka v první kapitole

teoreticky vymezila distribuční logistiku s využitím adekvátního počtu zdrojů, čímž položila teoretický základ pro

další kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomantka analyzovala distribuční logistiku v EURO

MORAVA s.r.o. s akcentem na obsluhované trasy, přičemž výsledky analýzy využila ve třetí kapitole, kde

prezentovala možné návrhy na zlepšení distribuční logistiky v oblasti rozvozových tras. Ve čtvrté kapitole návrhy

následně zhodnotila. Studentka byla po celou dobu zpracovávání diplomové práce velmi iniciativní a samostatná.

Diplomová práce obsahuje drobné formální, gramatické a stylistické nedostatky, zároveň se studentka potýkala

s problémy v oblasti dodržování předepsaných termínů. Velmi pozitivně hodnotím využití nástroje VRP

Spreadsheet Solver pro zlepšení rozvozových tras, četné obrázky a tabulky, které velmi vhodně doplňují text

práce. 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) Konzultovala jste Vaše návrhy s vedením EURO MORAVA s.r.o., případně, jakou jste získala odezvu?

2) Definujte environmentální a celospolečenské přínosy Vámi navrženého řešení. 3) Byla jste při zpracovávání

práce nějakým způsobem omezena v důsledku opatření v souvislosti s epidemií COVID‑19?
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