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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 
Předkládaná práce na téma analýzy pohybu vozidel expedice je celkově kvalitně zpracována. 
Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe vhodně navazují. Ačkoliv literární rešerše 
rozsahem použitých zdrojů splňuje požadavky na bakalářskou práci, mohl autor využít také 
odborných článků z vědeckých časopisů. V rešerši aktuální literatury postrádám kapitolu 
věnující se modelování a zlepšování procesů, kterému se autor v praktické části věnuje. Na 
základě analýzy současného stavu a dat z elektronické evidence pohybu vozidel v areálu 
podniku autor navrhuje opatření ke zlepšení procesu, resp. zvýšení efektivity nakládky, 
expedice a pohybu vozidel v areálu. Navrhovaná koncepční opatření jsou v zásadě 
smysluplná, ačkoliv pro jejich reálnou implementaci je bude potřeba rozpracovat více do 
detailu. Autor v práci provedl také základní ekonomické vyhodnocení, resp. výčet nákladů a 
teoretických úspor, která by zavedení opatření přineslo. Uvedena je také prioritizace řešení 
čímž autor poskytuje podporu pro manažerské rozhodnutí o implementaci jednotlivých 
návrhů. Pro zvýšení kvality práce a vyhodnocení mohlo být vyhodnocení zpracováno 
přehledněji, např. v tabulce nákladů a úspor, resp. vyčíslena návratnost navrhovaných 
opatření. I přes uvedené drobné nedostatky lze práci považovat za kvalitní, autor prokázal 
dovednost práce s odbornou literaturou, identifikace a návrhu řešení problémů, včetně jejich 
základního vyhodnocení. Práci považuji za zdařilou a cíl za splněný. Práci doporučuji 
k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
V rámci opatření navrhujete reorganizaci expedičního skladu. Je toto opatření reálné 
vzhledem k dostupní ploše a charakteru skladovaného sortimentu? Jakým způsobem byste 
navrhoval výrobky ve skladu uspořádat pro zvýšení efektivity nakládky, resp. manipulace 
s výrobky? 
 
Jako součást opatření 6.4 navrhujete tvorbu strategických zásob. Jakou skladbu má sortiment 
středojemné válcovny a u jakých výrobků předpokládáte tvorbu této zásoby, resp. jak je 
k tvorbě zásob přistupováno v současnosti? Není zároveň toto opatření problematické 
vzhledem k plánovanému zmenšení plochy skladu na úkor plochy pro přistavení vozidel? 
 



Strukturované hodnocení práce: 
 
Kritérium 1 2 3 4 
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) Velmi dobře 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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