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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce  X     

5 Formální úprava práce X      

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Předložená bakalářská práce má rozsah 46 stran uceleného textu. Práce je rozdělena na dvě 

části, a to na část teoretickou a část praktickou. Řešená problematika spadá do oblasti středně 

obtížné, kdy se jedná o popis a analýzu skladových systémů a návrh zlepšení V teoretické 

části jsou vyloženy pojmy skladování, sklady, řízení zásob. Dále jsou uvedeny kapitoly, které 

popisují problematiku regálových systémů a SWOT analýzu. V praktické části autor stručně 

představil společnost, jež spadá do potravinářského průmyslového odvětví. Jádrem praktické 

části je provedená analýza stávajícího skladového hospodářství společnosti a skladových 

systémů. Rovněž je provedena SWOT analýza společnosti. Na základě provedených analýz 

autor navrhuje zlepšení současného systému skladování – změna dispozičního řešení 

centrálního distribučního skladu s cílem maximalizace využití a aplikace nového systému 

pojízdných regálů. Dále je rovněž provedeno ekonomické a neekonomické zhodnocení 

navržených zlepšení. V praktické části chybí aplikace exaktní metody, která by analy - 
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- zovala strukturu položek z hlediska frekvence zaskladňování a vyskladňování, pro 

následný optimální návrh struktury centrálního distribučního skladu, společnosti 

HAMÉ, s.r.o. 

 

V závěrečné kapitole autor shrnuje teoretickou a praktickou část bakalářské práce, rovněž 

navrhované zlepšení stávajícího systému skladování v centrálním distribučním skladu 

společnosti HAMÉ, s.r.o. 

 

Předloženou bakalářskou práci navrhuji k obhajobě s klasifikací A – výborně. Autor splnil 

všechny zásady a cíle stanovené v zadání této bakalářské práce. 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

 

1. Jaké jsou základní skladové systémy? 

  

2. Které exaktní metody byste aplikoval, pro návrh optimální struktury skladu? 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:     A – výborně 
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       podpis vedoucího bakalářské práce 
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