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R E C E N Z E   D I P L O M O V É   P R Á C E 

posluchače VŠB-TU Ostrava, 

fakulty hornicko-geologické, katedry ekonomiky a systémů řízení, 

Bc. Davida Plačka, na téma 

„Řízení a analýza zásob ve vybrané firmě“ 

 

 

 

Diplomová práce je rozvedena do šesti na sebe navazujících kapitol, které jsou systematicky 

seřazeny a které jsou doplněny přehlednými grafy a seznamem použité literatury, 

internetových odkazů včetně seznamu příloh. Práce je metodicky a kartograficky zvládnuta, 

byla použita účelná výběrová kompilace z rozsáhlého použitého materiálu a byla vhodně 

doplněna vlastními úvahami a poznatky, uspořádanými informacemi, přehlednými tabulkami 

a diagramy. Diplomová práce plně využívá současných nástrojů a možností výpočetní 

techniky. 

 

Posluchač si zvolil, dle mého názoru, velmi praktický úkol, který je v současné podnikové 

praxi nezbytný a účelný jak z hlediska používaných systémů řízení zásob, tak i v rámci 

konkurenčního prostředí při akvizičních činnostech každé společnosti. Přístup studenta ke 

zpracování diplomové práci byl systematický a samostatný. To umocňuje můj hlavní dojem 

z práce – a to je zvládnutý metodický i věcný problém zvoleného tématu – řízení zásob ve 

firmě TOP-Cukrovinky Denisa Gikovová. Z prostudované diplomové práce je rovněž patrné, 

že posluchač využil poskytnuté materiály od této společnosti. V praktické části pak uplatnil 

metodiku dle použité odborné literatury – metodiku „ABC“. Je tak zvládnuté propojení 

teoretické části s praktickou částí této diplomové práce.  

 

Druhá kratší kapitola je věnována charakteristice zkoumané firmy, která byla založena roku 

2008. Dle mého názoru by mohla být tato kapitola doplněna přehlednou tabulkou o vývoji 

vybraných ekonomických nebo technických ukazatelů, které charakterizují rozvoj vybrané 

firmy. 

Třetí část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům v oblasti zásob, klasifikaci 

zásob, náklady a analýze řízení zásob, jakož i vysvětlení ABC analýzy zásob.  ABC analýza 

zásob je pak v praktické části použita pro konkrétní zkoumání a doporučení zlepšení.  

 

Stěžejní praktickou částí diplomové práce je její čtvrtá kapitola nazvaná Analýza a řízení 

zásob, která se věnuje konkrétnímu rozboru zásob ve vybrané firmě. Součástí rozboru jsou 

přehledné tabulky s jednotlivými položky zásob v rozdělení dle použité metodiky. Každá 

tabulka je doplněna dílčím závěrem, celá kapitola pak doplněna grafickým vyjádřením. 

V části 4.5 pak pokračují výpočty obratu zásob a doby obratu zásob. Tyto výpočty jsou 

použity pro návrhy na zlepšení v předposlední kapitole. 

 

Pátá kapitola – návrhy a doporučení – diplomant shrnuje dosažená zjištění a doporučuje 

konkrétní opatření pro zlepšení logistické činnosti. Navrhuje odlišný systém v použití 

skladovacích prostor dle rozboru ABC analýzy zásob ve čtvrté kapitole, zkrácení obrátkovosti 

zásob včetně snížení objemu zásob u vybraných položek, čímž se dosáhne uvolnění části 

provozních finančních prostředků pro jiné využití či možné další podnikatelské aktivity firmy. 

Další zjištěnou výhodou je skutečnost, že firmě i v budoucnu postačí dosavadní skladovací 

prostory i pro případné rozšiřování svých podnikatelských aktivit. Nemusí tedy aktuálně řešit 
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případné investiční výdaje či zvýšení provozních výdajů na nájem pro rozšíření skladovacích 

prostor. Tuto skutečnost a druhotný efekt však diplomant ve své diplomové práci nezmiňuje. 

 

Hlavního vytčeného cíle diplomové práce bylo dosaženo, byly navrženy konkrétní zlepšení, 

které jsou shrnuty v závěrečné šesté kapitole diplomové práce.  

 

Přínosem diplomové práce je zejména podrobně zpracovaný a ucelený popis problematiky 

analýzy zásob, navržená zlepšení (doporučení) jsou reálná a prakticky realizovatelná 

v konkrétní firmě.  

  

Diplomová práce má reálnou vypovídací schopnost a je dobrým základem pro možné přijetí 

dalších opatření.  

 

Drobné formální nedostatky diplomové práce: 

- Anotace, druhá věta – chyba v názvu firmy. 

 

 

 

Navrhuji, aby se zpracovatel diplomové práce vyjádřil u ústní obhajoby: 

„Jaké finanční dopady by mělo na firmu rozšíření skladovacích prostor – se kterými výdaji 

musí firma při takovém rozhodnutí počítat.“ 

 

 

Diplomová práce plně vyčerpává zadané téma, využívá nové poznatky příslušného oboru, 

pravdivě zobrazuje skutečnosti u společnosti, má dobrou grafickou úpravu. 

 

 

Diplomovou práci  d o p o r u č u j i  k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 14. května 2012   Ing. Petr Šváb, MSc. 

       Organizačně-správní ředitel 

SmVaK Ostrava a.s. 

        

 

 

 
Příloha: Návrh klasifikace diplomové práce 


