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Cílem práce je „analýza zapojení firmy T.G., a.s. do mezinárodních obchodních vztahů s důrazem na 

logistický proces v podmínkách integrovaného mezinárodního trhu“. Cíl byl splněný částečně, práce 

má převážně popisný charakter. Teoretická část práce (kapitola 1) je poměrně stručná a obsahuje 

pouze jeden odkaz na zahraniční zdroj. V textu o jednotném trhu EU (s. 11) chybí informace 

o existenci jednotného daňového prostoru pro nepřímé daně v EU a existenci daňových skladů 

(přestože daňový sklad je zmiňován na s. 51 a dalších). 

Empirická část práce (kapitoly 2 a 3) zahrnuje charakteristiku firmy T.G., a.s. a dále je text zaměřen na 

chakakteristiku zahraničních dodavatelů a popis objednávkových cyklů. V textu není žádná informace 

o tom, jaké dodací podmínky INCOTERMS 2010 se používají při zahraničních dodávkách do firmy 

T.G., a.s., ani zda jsou používané dodací podmínky pro firmu T.G. a.s. výhodné – přestože v teoretické 

části (s. 14) a v příloze č. 1 jsou dodací podmínky uvedené. Není také uvedeno, zda firma T.G., a.s., 

která skladuje a prodává alkoholické a tabákové výrobky, je provozovatelem daňového skladu.   

Shrnutí v podkapitole 3.4 (s. 83-84) je velmi stručné. V závěru práce jsou identifikovány hlavní 

problémy spojené s objednávkovým cyklem. Navržená opatření jsou uvedena stručně, ale jsou vhodná 

a vyplývají ze zjištěných poznatků. Autorka neuvádí, zda závěry ve firmě konzultovala.     
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Připomínky k práci se zdroji:  

Odkazy na zdroje v textu kapitoly 1 obsahují názvy zdrojů místo příjmení autorů, což ztěžuje 

vyhledání konkrétního zdroje v seznamu použitých zdrojů. Seznam použitých zdrojů je na diplomovou 

práci poměrně stručný. V teoretické části je použitá pouze jedna zahraniční publikace, na zahraniční 

zdroje (webové stránky) je odkazováno pouze v charakteristice dodavatelů v kapitolách 2 a 3. 

Formální úprava je velmi dobrá (na s. 66 a 69 chybí obrázky č. 32 a 34). V textu jsou občasné 

gramatické chyby, překlepy a nepříliš vhodné formulace.  

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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1) Uveďte, jak nařízení ES 561/2006 v čl. 4 definuje termín „přestávka v řízení“ u řidičů silničních 

vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost překračuje 3,5 tuny. Porovnejte to s textem na s. 28, kde 

uvádíte, že řidič „provádí zákonem povinnou přestávku, která je v délce minimálně 45 minut v kuse. 

Během této přestávky řidič vyloží zboží a využije pauzu na oběd.“  Povoluje uvedená právní norma 

v době povinné přestávky řidičům vykládat zboží? Jak ke zjištěné skutečnosti, o které píšete na s. 28, 

přistupuje firma T.G., a.s.? 

 

2) Zhodnoťte využívání informačních a komunikačních technologií ve firmě T.G. a.s. v průběhu 

logistického procesu. 

  

3) Podle jakých pravidel je ve firmě T.G., a.s. rozdělená tvorba objednávek mezi zaměstnance skladu 

a obchodního manažera? (s. 38, 41) 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 14. 5. 2019       Podpis hodnotitele  


