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Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný, jinak doporučujeme hodnotit následovně:

100 - 90 bodů = výborně, 60 - 69 bodů = velmi dobře minus

Posudek vedoucího

Diplomantka se v rešerši zaměřila nejdříve na služby zákazníkům spojené s dodávkou a úlohu zásob v
dodavatelském systému při současném důrazu na spolupráci v něm. Poté se věnuje teorii zásob,
modelům jejich řízení a diferencovanému přístupu s použitím analýzy ABC, kterou pak v modifikované
podobě aplikuje v praktické části. Rozsah rešerše je místy zbytečně široký, necílený, zejména v části
věnované modelům zásob a zbytečně snižuje kvalitu práce. Bylo by účelné věnovat se pečlivějšímu
zpracování textu a vyhnout se některým formálním nedostatkům, např. překlepům, chybným vazbám ve
větách, formálně chybným citacím literatury.
V praktické části diplomantka zpracovala v Excelu velké množství dat o dodávkách palet jako obalového
materiálu pro tenký tiskový papír. Cílem bylo především snížit riziko nesplnění JIT dodávek tohoto papíru
dalšímu zpracovateli. Na základě provedené analýzy dodávek palet navrhla model jejich řízení s využitím
operativních pohotových zásob, včetně simulačního ověřovacího modelu, které byly již úspěšně v
podniku ověřeny.
Diplomantka si sama našla podnik ve kterém práci zpracovala, pracovala průběžně, poměrně
samostatně, využívala konzultací také v podniku, ne vždy však zapracovala připomínky vedoucího práce,
což může zbytečně snižovat kvalitu práce v očích čtenáře. Diplomová práce vykazuje požadovanou
odbornou úroveň a formální podobu a je třeba vyzdvihnout její praktickou využitelnost potvrzenou
podnikem. Cíle práce byly splněny.



80 - 89 bodů = výborně minus 50 - 59 bodů = dobře
70 - 79 bodů = velmi dobře méně než 50 bodů = nevyhověl
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