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Připomínky k práci:
Předkládaná bakalářská práce je zpracovaná velmi kvalitně. Zabývá se racionalizací procesů
nákupu a řízení zásob ve společnosti XYZ s.r.o. zavedením lean managementu. V analytické
části, studentka, identifikovala úzkým místem proces vrácení zboží od zákazníků zpět do
společnosti XYZ s.r.o. a dále ze společnosti do mateřské centrály se sídlem v Německu. A
paralerně s tím zjistila také nedostatky v práci se sdílenými soubory na centrálním disku
společnosti G, se kterou všichni pracovníci aktivně pracují. V návrhové části se studentka
věnuje oběma problematikám a užitím technik lean managementu navrhla nová opatření.
Práce je napsaná čtivou formou, obohacená o vlastní pracovní zkušenosti, názory a postup ze
samotné implementace. Velmi pozitivně hodnotím studentky aktivitu nejen analyzovat
současný stav, ale také nad rámec zadání BP samotnou realizaci (pod jejím vedením) a
implementacinavrhovaných opatření.
Drobnou výhradu mám ke zhoršené čitelnosti obrazků v teoretické části BP.

Otázky k obhajobě:
1) Jaká rizika jsou spojena s realizací Vámi navrhovaných opatření? Jak lze tato rizika
eliminovat?
2) Jaký přínos pro Vás osobně mělo vypracování této diplomové práce ?

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