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L. Cíl práce
Autorka se ve své bakalářské práci se zabývářízením zásob lrotových výrobků ve výrobníspolečnosti HP-Pelzer, s.r.o. Cílem

bakalářské práce je, najít zlepšení řízení zásob a navrhnout opatření, které by vedlo ke snížení průměrné fyzické zásoby ve

společnosti.

2. obsahové zpracování a přístup k řešení práce

Předložená bakalářská práce je rozvržena do 6 kapitol včetně úvodu a závěru, které svým obsahem vyplňují náplň zadaného

tématu a odpovídají dané osnově. V teoretické části autoi'ka představuje zkoumanou společnost. Je zde dostatečně

vysvětÍena defíníce pojmú voblastí řízenízásob a metoďy řízenívýrobnílogístíky. Vpraktícké částí bakalářské práce autorka

popisuje současný stav řízení zásob ve společnosti metodou ABC. Dále je práce zaměřena na analýzu doby obratu u

jednotlirrých zásob.

3. Formální náležitosti práce a úprava
Závažnější nedostatky se v práci nevyskytují, zadaný cíl práce byl splněn, rozsah práce je dostatečný pro bakalářskou práci.

Práce je iazvkově napsaná na velmi stancjardní úrovni. Byla ooužita a citovaná vhodná studijní literatura, kterou autorka

uvádí v Seznamu pouŽíté ííteratury.

4. Připomínky k práci
Ve své práci autorka použila název společnosti bez pomlčky. Společnost je zapsaná v oR takto: HP-Pelzer, s.r.o. U výpočtu

ukazatele - doba obratu, autorka neuvádí jednotky. Na straně 33 při výpočtu doby obratu u surovin za leden 201'4 byla
uvedena špatná hodnota z přílohy č. 1. Uvedena hodnota 777 měla bÝt 74L. Chybný údaj neměl vliv na celkový výpočet

doby obratu surovin. Autorka neuvedla ve své práci seznam příIoh. Závěrečná práce nepřináší nové poznatky do oboru

řízenízásob.

5. otázky doporučené při obhaiobě:
Souhlasila společnost s navrhovaným doporučením piiřízení zásob metodou ABC, uváděné v bakalářské práci?

Co znamená v příloze číslo 1 hodnota T€ ?

6. Celkové hodnocení práce:

Bakalářskou práci Lucie Šarochové, doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím velmi dobře.

V Mostě 7.5.2017 ova


