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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Problematika řešená v diplomové práci koresponduje s aktuálním stavem v oblasti řízení 
zásob a logistických procesů v nejen oblasti automobilového průmyslu. Autorka ve své 
práci zkoumala širokou škálu metod od JIT systému po metodiku TOC, čímž naplnila 
rámec zadání. Následně své předpoklady ověřila za pomocí digitálního dvojčete, což je 
v dnešní době nedílná součást aktivit spojených s Průmyslem 4.0. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Z dosažených výsledků vyzdvihuji zejména komplexní přístup včetně sumarizace přínosů. 
Celá problematika byla uchopena velmi návodně a lze ji prakticky použít pro řešení 
analogických úloh. V rámci práce mohla více rozpracována ekonomická bilance celého 
výsledného návrhu.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Práce je proporčně vyvážená, bez zbytečných teoretických kapitol s vysokou mírou 
samostatné práce. Některé závěry jsou zbytečně uvedeny duplicitně. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 
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Z formálního hlediska práce obsahuje všechny náležitosti, tabulky, obrázky a grafy jsou 
očíslovány a je na ně odkazováno v textu. Vysoce oceňuji vizualizaci grafů, které jsou 
pojaty velmi názorně. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

Přemýšlela autorka nad jiným konceptem zvýšení kapacity odmašťovacího stroje? 

Šla by popsaná metodika řešeného problému aplikovat i na jiný proces? 

Znáte i jiné metody řízení zásob než je JIT? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Studentka prokázala orientaci v problematice řízení zásob, jak v oblasti klasických 
systémů , tak i moderních. Teoretické informace aplikovala na konkrétní případ, včetně 
ověření navržení a ověření zvoleného řešení za pomoci simulačního modelu. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou  práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně. 
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