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Hodnocení práce 
 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

V úvodu práce provedl autor stěžejní teoretickou rešerši problematiky interní 

logistiky, která zahrnuje témata štíhlé logistiky, skladování, balení a interní komunikace. V 

další části práce je provedena analýza současného stavu interní logistiky ve společnosti P-D 

Refractories CZ a.s., která zcela logicky hodnotí aktuální stav. Na základě této analýzy 

následně autor představuje jednotlivé návrhy na zlepšení interní logistiky. Tyto návrhy jsou 

v závěru práce kriticky zhodnoceny. Přístup autora a zvolený postup hodnotím jako 

vynikající. 

 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Práce je zpracována na dobré úrovni. Její hlavní přínos je v praktické části. Autor 

popisuje celkem 4 návrhy na zlepšení v oblasti interní logistiky. Představené návrhy mají 

velký potenciál praktického využití. V rámci interní logistiky závodu ve Svitavách se budeme 

intenzivně zabývat návrhem plánování expedice s využitím predikce. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Autor vychází z běžně dostupné literatury. S výběrem zdrojů a korektností citací v 

práci jsem neshledal zásadní nedostatky. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

V práci se objevují pouze drobné překlepy. Práce je po grafické a formální stránce na 

dobré úrovni. Rozsah práce je vzhledem k zadání splněn. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.? NE 

 
Připomínky a dotazy k práci: 

Otázky k obhajobě: 



1. Jak vypadá rozložení expedovaných kamionů během pracovní týdne? A jakým způsobem 

navrhujete upravit pracovní dobu zaměstnanců expedice v týdnu? 

2. V kapitole 3.2 navrhujete vlastní konstrukci pro „Odkládací stolky pro zlepšení ergonomie“. 
Existuje nějaké vhodné komerční řešení pro tyto stolky, které by splňovalo funkci? 

 
 
 

Práci klasifikuji stupněm: A - výborně 
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