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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 
1. Splnění zadání diplomové práce A - výborně 
2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 

zpracování 
C - dobře 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 
literárních zdrojů 

A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení B - velmi dobře 
5. Kvalita zpracování výsledků C - dobře 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 
7. Formulace závěrů práce C - dobře 

 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 
 
V předložené diplomové práci byla řešena problematika logistiky zásobování a skladování 
v konkrétní společnosti. Na základě analýzy aktuálního stavu byly navrženy a diskutovány 3. 
možné varianty skladovacích prostor s cílem nalézt optimální řešení jak z hlediska 
procentuálního využití plochy, tak také ekonomického. 
Zadání práce bylo splněno. 
Mé připomínky se týkají především formální stránky práce, kdy tato je psána spíše formou 
slohové práce než práce technického rázu, pasáže jako " jelikož každého člověka, který 
zodpovídá za finance, ať už v osobním či pracovním životě, vždy zajímá, co za investovaný 
obnos získá, jsem tedy ještě pro lepší představu vypočítal….jsou zcela nevhodné. V práci 
jsou i chyby gramatické. Dále považuji za nevhodné v úvodu práce představovat firmu a 
uvést, že v ní pracuji od 1.září na pozici projektového manažera. Firma je pak znovu 
představena v úvodu praktické části práce… 
Diplomant zpracováním tématu prokázal dobrou orientaci v řešené problematice. 
 

 
Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Objasněte svůj podíl na zhodnocení jednotlivých variant řešení?  
2. Počítá se s realizací Vámi navrženého řešení optimalizace skladovacích prostor? 
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