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 Diplomová práce byla zadána oddělením logistiky firmy Škoda Auto, a.s. a zabývá se 

problematikou podporou logistiky v závodě Vrchlabí využitím prostředků radiofrekvenční 

identifikace.  

 V teoretické části práce diplomantka charakterizuje základní principy logistiky, 

jednotlivé její druhy, význam logistiky v průmyslovém podniku a možnosti využití prostředků 

automatické identifikace v logistických systémech. V další části popisuje technologii 

radiofrekvenční identifikace a její prostředky a možnosti.  

 V úvodu praktické části je stručně charakterizován závod Škoda Auto, a.s. ve Vrchlabí 

a materiálové toky v úseku obrábění hřídelí při předmontáži převodovek. Dále je proveden 

návrh využití prostředků radiofrekvenční identifikace v daném výrobním úseku a na 

přepravky polotovarů a přepravní vozíky. V rámci návrhu jsou specifikovány technické 

prostředky a jsou uvedeny jejich naměřené charakteristiky a je vytvořena aplikace v prostředí 

MS Excel pro stanovování počtu kusů polotovarů, které jsou v přepravkách na přepravním 

vozíku. Návrh je realizován a testován v laboratorním prostředí katedry Automatizace a 

 počítačové techniky v metalurgii.   

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti získané 

během studia v rámci oborových předmětů a znalosti získané studiem literatury zabývající se 

danou problematikou do návrhu technického řešení využití prostředků radiofrekvenční 

identifikace včetně softwarové aplikace pro identifikaci počtu kusů přepravovaných 

polotovarů. Rovněž lze kladně ocenit spolupráci diplomantky s pracovníky závodu Škoda 

Auto, a.s. i pracovníky katedry.  

Z práce je patrné, že diplomantka porozuměla zadání diplomové práce a vypracovala 

koncepčně vyváženou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah každé z 

kapitol práce je přiměřený jejich obsahu.  

 

Dotazy k obhajobě na diplomantku: 

 V čem lze spatřovat inovativní charakter navrhovaného řešení implementace prostředků 

radofrekvenční identifikace v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. 

 Lze navrhované řešení zařadit do kontextu Industry 4.0. 

 Jak a do jaké oblasti řízení se promítnou výstupy z navrhovaného řešení. 

 



 

Celkové zhodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomantka splnila zadání diplomové práce ve všech bodech a 

předložil úplnou diplomovou práci. Prokázala dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdila své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

 

„výborně“. 
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