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(1 nejtepší'4 nejhoršíoN.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocenÍ:
A) Definovarrícíl práce
B) Metodic(i postup Vypracování práce
C) Teoretick;i základ.ptáce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracování ptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) PŤesnostformu|ací apráce s odbornym jazyke'm
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zďtraniění literaturou, roveř souhrnu v cizim jazyce
J) Celkovy postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
problematiky práce
o) PŤístupautora k Ťešení
P) Celkovy dojem zpráce
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Do Port áia ZčU by| zadany tento vysledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍe|áshoda
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Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifi kačnímstupněm:2

velmi dobĚe

X

Stručnézdrivodnění navrhovaného klasiÍikačníhostupně :3
Práce se zabyvá analyzou a částeěnouoptima|ízacíproces tykajících se vstupních materiálovj,ch
tokri pro konkrétnípŤípadreálného vyrobního podniku. Práce je zpracována na solidní rirovni.
Částeěnévyhrady je možnémít k rivodním kapitolám věnovanym obecně používanjm logisticklm
pŤístuprima metodám, kde jsou zmiĎovány oblasti logistiky, kter;im se práce v praktické části
nevěnuje a naopak v někteqich pffpadech nejsou popsány pŤístupy,které se následně prakticky
používají.Řešeníkonkrétníhoproblémuje prezentováno poměrně srozumitelně.

Po formální stránce je práce zpracovÍna na standardní irrovni, pouze s několika pŤeklepy ěi
formulačnímiprohŤešky.Y závéreěnékapitole jsou uvedeny mírně odlišnéhodnoty kalkulovanych
spor, nežjsou hodnoty vypočtené
v kap. 8.
Spolupráce s vedoucím ptáce byla na dobrérirovni. Celkově hodnotímpráci jako velmi dobrou.

otáz|ry a pňipomínlcyk bližšímuvysvětlení pŤi obhajoběa:
1. VpŤípadé,že dojde ke zrušenípracovištěmyčky,jaké bude oěekávaná celková rispora (pozor
na možnédvojí zapoětenínákladťrz odpis )?
2. Jak odhadujetemožnost realízaceVámi navrhovan;ich opatŤenív praxi v danémpodniku?

V Plzni,dne16.5.2017
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Podpishod$titele

Metodické ponám7qr:
')Kliknutím
na pole vyberte požadovanf kvalifikační sfupeř.
')
stručnězdrivodněte navrhovanf klasifikační sfupeř, odúvodněnízpracujtev rozsahu 5 - 10 vět.
3)otázky pŤípomínkyk
a
bližšímuvysvětlení pŤiobhajobě _ dvě aŽtÍi otá7ky.
Posudek na DP odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveďch (oboustrannj'tisk) nejpozději do 16. 5.20|7
spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek na BP odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranny tisk) nejpozději do 22.2.2017
spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bfi opatŤenvlastnoručním podpisem modŤe Qlro rozeznini originálu).

