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Předložená diplomová práce Bc. Evy Lastovkové se zabývá problematikou interní logistiky, což je v současné

době velmi aktuální téma nejen pro Adient Czech Republic s.r.o., odštěpný závod Kvasiny. Diplomantka v první

kapitole teoreticky vymezila interní logistiku s využitím adekvátního počtu zdrojů, čímž položila teoretický základ

pro další kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomantka analyzovala současný stav interní logistiky,

přičemž výsledky analýzy využila ve třetí kapitole, kde prezentovala návrh opatření na zlepšení interní logistiky. Ve

čtvrté kapitole navržené řešení následně zhodnotila kvalitativně i kvantitativně. Studentka byla po celou dobu

zpracovávání diplomové práce velmi iniciativní, proaktivní, pečlivá a samostatná. Velmi pozitivně hodnotím využití

znalostí nabytých během studia na DFJP (např. teorie systémů, analýza časových řad, kauzální analýza, SWOT

analýza), zejména v analytické a návrhové části diplomové práce. Diplomová práce je obsahově provázaná, dobře

strukturovaná a obsahuje velké množství tabulek a obrázků, které velmi vhodně dokreslují řešenou problematiku.

Předloženou diplomovou práci klasifikuji: A, protože diplomantka splnila požadavky kladené na tento typ

kvalifikační práce. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) V závěru

konstatujete: "Navrhované řešení bylo představeno managementu společnosti a spuštění realizace bylo

naplánováno na 30. 4. 2022." Popište, jakým způsobem implementace probíhá. 2) Které hodnoty KPI ukazatelů,

definovaných společností Adient Czech Republic s.r.o., odštěpný závod Kvasiny, se zlepší po implementaci Vašich

návrhů?
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