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Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno studenta: Oponent DP: Ak. rok: 

Bc. Markéta Herberová Ing. Jitka Lišková 2013/2014 

Téma DP: 

Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s. r. o. 

 

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10) 

1 Náročnost tématu práce 9 

2 Splnění cílů práce 9 

3 Teoretická část práce 6 

4 
Praktická část práce 

(analytická část) 
10 

5 
Projektová část 

(řešící část) 
5 

6 Formální úroveň práce 8 

 
CELKOVÝ POČET BODŮ 

(0 – 60)  
47 

 

Hodnocení jednotlivých kritérií: 

ROZSAH BODŮ SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ 

0 bodů nesplněno 

(odpovídá stupni „F“ podle ECTS) 

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků 

(odpovídá stupni „E“ podle ECTS) 

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky 

(odpovídá stupni „D“ podle ECTS) 

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky 

(odpovídá stupni „C“ podle ECTS) 

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad 

(odpovídá stupni „B“ podle ECTS) 

9 – 10 bodů splněno nadstandardně 

(odpovídá stupni „A“ podle ECTS) 



   2 

Připomínky k práci: 
Předkládaná práce splňuje všechny nezbytné povinnosti vztahující se k diplomové práci. 

Teoretická část je samostatným celkem práce; podává teoretické základy z oblasti logistiky. 

Nedostatkem jsou časté odstavce týchž autorů, nedochází ke konfrontaci názorů teoretiků a 

praktiků; chybějí aktuality z oblasti logistiky. 

Praktická část představuje nejlépe propracovanou pasáž diplomové práce. Tato část je pro 

firmu přínosná a ocenitelná především v jednotném systému zhodnocení pracoviště spolu s 

předloženými kritickými postřehy na současný stav. Praktickou část diplomové práce využila 

firma ke zlepšení pracoviště. 

V projektové části byly cíle stanovené studentkou splněny. Připomínkou je rigidita práce, 

která v rámci dynamického vývoje firmy nenabízí varianty řešení. Důvody autorky jsou 

respektovány. Uvedená kalkulace je nutnou podmínkou projektu; spíše orientační, 

nevypovídající. Na jejím základě by nebyla realizace projektu akceptována. 

 

Navzdory výše uvedeným připomínkám je práce doporučena k obhajobě, neboť vytyčené cíle 

byly autorkou splněny. 

 

 

Otázky k obhajobě: 
1) Jakým způsobem se určuje optimální velikost kanbanové dávky vstupních komponentů a  

co tuto dávku ovlivňuje? 

 

2) Doporučila by autorka aplikovat ve vybraném provozu elektronický kanban? 

 

 

 

 

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.  

  

 

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body). 

  

 

 

 

Ve Zlíně dne: 9.5.2014 

 

 

 

 

   

podpis oponenta DP 


