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Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Student v práci v několika variantách zpracovává návrh na uspořádání obchodního skladu, přičemž vhodně využívá poznatky získané praxí 

i studiem. Pozitivně hodnotím velmi aktivní a komplexní přístup autora k problematice. Při řešení uspořádání autor zohledňuje fakt, že do 

skladu mají přímý přístup zákazníci a jejich rozhodování může mít vliv na obrat skladu. Slabší stránkou práce je menší přehlednost 

některých kapitol a nejednoznačný výstup u některých řešení. 

V práci uvádíte, že dotazníkový průzkum probíhal v listopadu 2020. Projevila se dle Vás ve skladu nějak na chování zákazníků (např. nakupované 

objemy a struktura zboží)  opatření související s pandemií Covid-19?


