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1. Naplnění cílů práce (soulad zadání a obsahu práce)
výborně
2. Vhodnost zvolených metod a postupů řešení
velmi dobře
3. Závěry práce a úroveň jejich interpretace
výborně
4. Vlastní přínos práce (odborný přínos a využitelnost práce v praxi)
velmi dobře
5. Logická struktura práce
výborně
6. Formální úprava práce
výborně
7. Srozumitelnost textu, jazyková úroveň
výborně
8. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů
velmi dobře
9. Celkové slovní zhodnocení práce.
V diplomové práci jsou prezentovány všechny významné okolnosti související s danou
problematikou. Použití uvedené literatury a dalších zdrojů je plně slučitelné s obsahem práce. Velmi
kladně hodnotím uvedení osobního názoru autora na současný stav ve společnosti, stejně jako
předložení možných návrhů na zlepšení materiálového toku, návrh nového layoutu vybraného
pracoviště a předložení konkrétních opatření pro změnu způsobu plánování.
Věřím, že tato opatření bude možné v praxi skutečně realizovat.
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a plně odráží odbornou způsobilost autora. Z textu rovněž
vyplývá, že autor se pohybuje v prostředí jemu dobře známém a návrhy či výpočty vycházejí přímo z
praxe.
V diplomové práci je uvedeno dostatečné množství relevantního textu, citací, výpočtů, tabulek, grafů
a dalšího doplňujícího materiálu.
Celková úprava, stylistika, použité množství vysvětlujícího a podpůrného materiálu i použitý jazyk je
na vysoké úrovni. V oblasti formálních náležitostí není práci co vytknout.
10. Náměty a otázky k obhajobě
1.
Firma existuje od r.2015.Jak si autor práce vysvětluje absenci základních plánovacích
mechanizmů?
2.
Jak autor diplomové práce vidí případnou možnost, rychlost zavedení opatření?
3.
Co by mohlo zabránit zavedení změn?
4.
Jak si autor vysvětluje, že doposud nikdo neřešil interní logistiku, nelogičnost
vyskladňování, umístění některých pracovišť?
11. Celkové hodnocení práce
výborně
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