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Jméno studenta:

Michal Podzimek

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

optimalizace skladových zásob . ana\ýzaobjednávání
hutního materiálu ve strojírenskéspolečnosti

llodnotitel - oponent:

Ing. Martin Januška' Ph.D.

Podnik - firma:

KPM FEKZČU

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
část)
C) Teoretický základ práce (rešeršní
práce
(do
podkapitol'
D) Členění
kapitol,
odstavců)
E) Jazykové zpracováú práce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracovénipráce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literafurou (normy, citace)
D Práce se zahraniěníliteraturou, úroveňsouhmu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
1
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrb'oÝanéhoklasifikačníhostupně:.
Autor se v práci zabyvá systémemÍ1zenízásobve strojírenskémvýrobním podniku. Analyzuje
problémytohoto systémua navrhuje případnářešení.Práce a ana|ýzaproblémůpůsobívelice pěkným
dojmem. Výčet identif,rkovanýchproblémůje komplexni areáIný. Navrhované změny by podniku měli
pomoci, ale chybí zde hlubšíana|ýzanákladů spojených s real'izaci změn. Celkově se ovšemjedná o
velmi pěknou analyickou práci, kterou hodnotímvýborně a doporučujik obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:3
Je možnévyčíslit,kolik přibliŽně stojíročnězmiňovanéproblémy firmu?
Jakéjsou předpokládanénáklady na zaveďenísystémuSAP?

V Plzni,dne 16.5.2013

Podpis hodnotitele

)

(

Metodické poznárnky:
')Kliknutím
na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
,,
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasiťftačnístupeň, odůvodnění zptacujÍe v rozsahu 5 - l0 vět.
3Íotaz*y připomínky
a
k bližšímuvysvětlení pri oLhajobc _ ďvě aŽtii otaz1q.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5.2013 spolu s pracína sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen v|astnoručním podpisem modře Qro rozeznáni originálu).

