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Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Předložená bakalářská práce Martina Mikeše se zabývá tříděním zásilek v depu Direct Parcel Distribution CZ

s.r.o. Vzhledem k tomu, že se podniky neustále snaží snižovat svoje náklady zefektivňováním interních

procesů, tak se jedná o velmi aktuální téma, což je způsobeno i narůstající oblibou zákazníků ve využívání

expresních, kurýrních a zásilkových služeb. Autor v první kapitole definoval, s využitím adekvátního počtu titulů

tuzemské literatury, teoretické aspekty třídění zásilek, přičemž se zaměřil na technologii zpracování zásilek od

podání zásilek přes jejich zpracování v třídících centrech až po dodání zásilek odběratelům. Teoretická

kapitola též obsahuje charakteristiku využívaných přepravních prostředků, manipulačních prostředků a

technologií automatické identifikace. Ve druhé kapitole autor analyzoval současný způsob třídění zásilek v

depu Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., přičemž se zaměřil na veškeré toky spojené se zásilkami, jak při

ranní směně, tak při odpolední směně. Na základě analýzy současného způsobu třídění zásilek identifikoval

autor sedm kritických míst, přičemž výsledky analýzy podložil vlastním realizovaným šetřením v říjnu 2016

(např. tabulky 3-6 a obrázek 3). V rámci třetí kapitoly autor navrhl sedm opatření, která povedou ke zlepšení

třídění zásilek v daném depu. Zpracovaná bakalářská práce je výsledkem soustavné a svědomité práce

autora, která je navíc podložená jeho stáží v depu Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Práce obsahuje drobné

formální a stylistické nedostatky, avšak chtěl bych vyzdvihnout iniciativní a zodpovědný přístup autora ke

zpracování daného tématu a vytvoření mnoha názorných schémat a obrázků (přílohy B-D, F, H-M a O).

Předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou výborně. Doplňující otázky do diskuze: 1) Návrhová

část Vaší bakalářské práce obsahuje sedm návrhů. Který z nich považujete za nejdůležitější a implementoval

byste ho jako první a proč? 2) Definujte, který z Vašich návrhů jakýmkoliv způsobem přispěje konečnému

zákazníkovi, respektive odběrateli zásilky? 3) Povede některý z Vašich návrhů k redukci počtu zaměstnanců

daného depa, ať již těch, kteří jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, popřípadě formou DPP nebo DPČ? 
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