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Podnik - Íirma:
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(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cíl prace
B) Metodick;f postup vypracováni práce
C) Teoretick;f zák|ad práce (rešeršní
ěást)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavcri)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) PŤesnostformulací apráce s odborn;im jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, uroveř souhrnu v cizímjazyce
a práce s informacemi
o Celkovy postup Ťešení
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkovy dojem z práce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdrivodnění navrhovanéhoklasiÍikačníhostupně:,
práce
PŤeďoženídiplomová pnlce se zablvá zásobovacílogistikou zvolenéhopodniku. V prvníčrísti
pojmy, strategieŤízení
autorkadefinovala nejdriležitější
ziísob,logistickénáklady a logistické
pak získanépoznatky aplikovala na anallza zÁsobovacilogistiky
technologie.V praktickéčrísti
lybranéhopodniku a navrhla opafiení,která povedouke snížení
logistickfch nákladri.Jední se o
velmi kvalitrí prríci'Zejménav praktickéčástilze vyzdvihnout logickou nrívamosttextu a pŤehlednost
jednotek)'
vfpočttl.Jednotlivémateriálovétoky byly nejprvepopsány (z hlediska pŤepravních
jednotlivé
jednotky
pro
kvantifikovány
logistické
následněbyly
nárklady
manipulační
au
nejnákladnějších
byla provedenaidentifikace problému.Problémbyl potwzenještědetai|rríana zou
je podloženokvalittí ana zou rrríkladria lze
problematickéhopracoviště.NavrženéopatÍení
jeho pňijetí.
pŤedpokládat
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otáz|ry a pŤipomínky k bližšímuvysvětlení pŤi obhajobě:3
Používátemetodu snímkoviínípracovního dne. Myslíte si, žemohou bjt vfsledky ovlivněny tím,Že
pracovníkví, že jejeho činnostpozorována?
Vysvětlete pŤesn;fpostup qfpočtu logistick;ich nákladri na pŤíkladuEURo palety III.
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V Plzni, dne 15.5. 2017

Podpis hodnotitele

Metodicképomámky:
')Kliknutímna pole vybertep
oŽadovanykvalifikačnísfupeĚ.
,, Stručnězd vodnětenawhovan;fklasiťrkační
sfupeř, odťrvodněn|zpracqte
v rozsďtu 5 . 10 vět.
3)otázkya pŤipomínky
k bližšímu
vysvětlenípŤiobhajobě_ dvěaŽtŤi otÁzky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 16. 5.2017
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannjtisk) nejpozději do 22. 5.20|'7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíb;it opatŤen
vlastnoručnímpodpisem modŤe(pro rozentárríoriginálu).

