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Vedoucí diplomové práce: Ing. Jitka Baďurová Ph.D. 
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Název diplomové práce:  

Analýza stavu logistiky zásobování a skladování ve společnosti Zlín Precision s.r.o. 

 

 

 

Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 

3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 

7. Formulace závěrů práce C - dobře 

8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 
Student Vladimír Puklický sepsal svou diplomovou práci na zadané téma na 70 stranách a doplnil ji 
66 obrázky.  Pro svou teoretickou část využil  46 různých, převážně elektronických informačnch 
zdrojů.  
Teoretická část je rozdělena do 4 samostaných částí, ze kterých částečně čerpal při zpracování 
samotného  problému z praxe, kterým bylo řešení nedostatečných skladových kapacit ve 
společnosti Zlín Precision s.r.o. Samotným zadáním jednatele firmy bylo navýšení skladové 
kapacity v hale A minimálně o 15 procent. Diplomantovo řešení vychází z detailní znalosti sočasné 
situace, která je popsána v rozsáhlé kapitole č.6 praktické části a z jeho opravdu komplexního 
pohledu a logiského uvažování při zvážení několika možných variant řešení. 
V práci se vyskytuje několik překlepů a gramaticky nepřesných formulací, které ovšem nesnižují 
srozumitelnost sdělovaných informací. Praktická část svou detailností občas působí nepřehledně a 
nutí čtenáře zpětně dohledávat některé informace. Na druhou stranu tento nedostatek lze omluvit 
složitostí řešené problematiky. 
Z mého pohledu pan Puklický uchopil zadaný problém velmi zodpovědně a nad rámec splnil nejen 
zadání diplomové práce, ale i pažadavek jednatele společnosti. 

 

Otázky vedoucího diplomové práce: 
V závěru sv é práce se věnujete pro společnost úplně nové kncepci zásobování lisů granulátem. 
Udáváte spoustu nevýhod jako prašnost, nepořádek, nevhodnost. Aplikaci nového systému jste ale 
vyčíslil na téměř 6 500 000,- korun. Jak se na Váš návrh tváří vedení společnosti? Z Vašeho 
představení problému není jasné, zda stav je nevyhovující například z hlediska bezpečnosti, nebo 
jiných závažných důvodů a také chybí nějaký odhad ekonomické návratnosti takové investice. 
Například zda se ušetří pracovní síla, prostor pro zásoby apod.  
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V Zlín dne 18.5.2016                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


