
Oponentní posudek 

diplomové práce pana Bc. Radima Adamce 

Logistické procesy ve společnosti ČD, a.s. 

1) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se zadání 

všech zadaných úkolů). 

V Úvodu práce student uvádí: „Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení v oblasti 

řízení zásob náhradních dílů na železniční kolejová vozidla (dále rovněž ŽKV) v rámci 

společnosti ČD, a.s.“. Tento cíl se částečně podařilo naplnit.  

2) Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnost. 

V prvních dvou kapitolách student snad až příliš stručně charakterizuje společnost České 

dráhy. Z textu ovšem nevyplývá, zda v Zásobovacím centru Česká Třebová jsou skladem 

všechny materiály a náhradní díly, nejsou už další oblastní či úsekové sklady? Počtem 

stran nejrozsáhlejší část, od strany 5 po stranu 29 student věnoval Analýze současného 

stavu, od 26 strany pokračuje nějaká analýza a řešení. Jednotlivé části práce na sebe 

vcelku dobře navazují. Práce tvoří kompaktní celek. Nedostatkům v úplnosti práce se 

věnuji v následujících bodech posudku. 

3) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Pro diplomovou práci bylo vybráno dobré téma. Hodnotím snahu, se kterou student 

přistoupil k tématu, odbornost zpracovávané oblasti v práci však plně neobsáhl.  

4) Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Kapitola 3. má proti zadání jiný název. U řady tabulek student neuvedl zdroj zde 

prezentovaných hodnot. V tabulkách č. 1 a 2 jsou číselné hodnoty velmi nezvykle 

zarovnány doleva. V tabulce č. 3 je v záhlaví uvedeno, že hodnoty budou v tisících 

korunách, (což je zřejmě správně), u vlastních hodnot pak chybně uvádí měrnou jednotku 

Kč. Také chybí, odkud, jakým způsobem byly údaje získány. Tato chyba je i v 

následujících grafech č. 3 a 4. Student zde uvádí pouze finanční vyjádření, nikoliv počty 

položek, bez kterých lze ovšem metodu ABC aplikovat jen stěží. Uvádět roční obraty 

zásob v tabulkách č. 4, 5, 6 a 7 v haléřích snad nebylo nutné!!! Na straně 22 student uvádí 

ještě jiná dělení skladových zásob, aniž se jimi dále zabývá. Na straně 26 student uvádí, že 

potřebné výpočty jsou v příloze č. 1. V obsahu práce, ani v textu jsem takovou přílohu 

nenalezl, ve chlopních svázaného výtisku jsou bez potřebného označení uvedeny po 

jednotlivých skupinách materiálu uvedeny jejich názvy a obraty v roce 2011, výpočty, 

nebo postup výpočtu/zpracování jsem nenalezl. Na straně 26 studentem uváděný počet 

položek v kategoriích A, B, C (12, 16, 27) se mi, s ohledem na různorodost vozového 

parku a trakčních vozidel, zdá příliš nízký, zvláště když v dalším textu student uvádí 

řádově tisíce položek.  



Práce má v mnoha částech jen popisný charakter. Připomínky: 

V rámci obhajoby by student měl komisi vysvětlit, jak určil hodnotu 69,77 % a 92,54 %, 

viz strana 26. A také, jaký je vztah mezi skupinami A, B, C, o kterých píše na straně 23 a 

24, a mezi kategoriemi A, B, C. 

5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? Mimo jiné zhodnoťte 

i původnost práce. 

Tato práce nepřináší nové poznatky, které by zasluhovaly publikování.  

6) Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Mimo jiné zhodnoťte, zda 

jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny 

citované studijní materiály jsou v seznamu literatury. 

Literaturu č. 4, č. 6 a č. 7 ze seznamu použité literatury student necitoval, pokud citoval, 

citaci neuvedl. 

7) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování) 

Ve druhé kapitole uvádí student řadu faktů, které musel nutně odněkud převzít, aniž uvádí 

zdroje, ze kterých čerpal. Podobně i v dalších kapitolách. Jazyková forma práce je 

nevalná, chybí celá slova, např. na straně 12 ve větě „Řízení zásob za tohoto stavu pracuje s 

pravděpodobnostními (stochastickými) objednacími.“. Formální zpracování vykazuje i další 

drobné nedostatky. V posledním ročníku technické univerzity by student měl umět v textu 

psát horní, či dolní index, např. m
2
, místo nesprávně m2. Strukturu v ekonomice obvykle 

vyjadřujeme v procentech, v tabulkách č. 1 a 2 mohl student snadno, kromě počtu kusů, 

procentní strukturu vypočítat. Velmi nezvykle působí čísla v tabulkách zarovnaná doleva. 

K tabulkám chybí zdroj, ze kterého byly údaje převzaty. Také proti Češtině lze nalézt řadu 

prohřešků, např. úsloví „tím pádem“ opakovaně na straně 30.  

Větší počet těchto nedostatků, ovšem má vliv na celkový charakter práce, na její kvalitu. 

8) Jaký je způsob využití práce? Jsou výsledky práce využitelné, resp. Jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Tato práce nepřináší nové poznatky, které by zasluhovaly publikování.  

9) Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete 

k obhajobě, vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhovující) uveďte na jiném místě) 

Celkově diplomovou práci studenta Bc. Radima Adamce hodnotím tak, že zadání 

s připomínkami, viz výše, splnil, práci tedy doporučuji k obhajobě u státní závěrečné 

zkoušky. 

        Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. 

V Ostravě 14.5.2012            oponent práce 


