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Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Diplomová práce řeší významné téma pro podnik. Cíl práce je formulován v kapitole 5
správně a respektuje zadání diplomové práce. Použité metody jsou adekvátní tématu práce.
Struktura práce vytváří předpoklad pro naplnění tématu a cíle práce. Zadání práce je
dodrženo.
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik v logistice vybraného podniku. Práce je
rozdělena na dvě části. V teoretické části je uvedena problematika logistiky. Jsou uvedeny
základní pojmy, rizika a řízení rizik v logistice. Jsou uvedeny analytické metody pro oblast
rizika. Autorka se soustředila na oblast zásob a skladování. V praktické části je stručně
popsán podnik a jeho logistika se zaměřením na oblast zásob a skladování. Výstupy
z použitých metod identifikace rizik a jejich analýzy jsou částečně povrchní a méně konkrétní.
Závěry uvedené v kapitolách 7 a 9 se zcela neopírají o předcházející text. SWOT analýza není
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dokončena. V bodu 9.2, který řeší problematiku analýzy, jsou uvedeny návrhy, které patří
do kapitoly 10. Návrhy v této kapitole z převážné části vycházejí z předcházejících analýz, ale
nesměřují plně do oblasti logistiky (nedostatek zaměstnanců v úseku obrobny, zastaralost
výrobních strojů). Návrhy v oblasti logistiky podniku (řízení zásob a skladování) nejsou plně
řešeny. Cíl práce byl převážně splněn.
Zdroje pro zpracování práce jsou převážně aktuální a jsou využity i zahraniční zdroje. Norma
690–3 je dodržena. V práci je uvedeno množství vlastních obrázků a grafů, které autorka
použila k dokumentování řešené problematiky. Formální úprava práce je na dostatečné
úrovni. Vyskytují se špatné odkazy v textu na obrázky (chybné číslování), nejsou odkazy
v textu na některé tabulky a grafy, jsou nekonkrétní odkazy v textu na obrázky a tabulky,
v obsahu je neaktuální označení bodu 5.1. Tato oblast výrazně snižuje kvalitu práce. Cíl práce
byl převážně naplněn.
Práce studentky v průběhu zpracování bakalářské práce byla minimální. Nebyla dosti aktivní.
Nedodržovala termíny z harmonogramu zpracování práce. Až v závěru se snažila práci
dokončit pod tlakem času. To se negativně projevilo na kvalitě zpracování práce. Prokázala
schopnost práce se zdroji, ale jen částečně promítnula uvedené informace do praktické
aplikace. V závěru zpracování a dokončování práce zapracovávala některá doporučení
od vedoucího práce. Kvalita její práce je na dostatečné úrovni. Prokázala základní schopnosti
řešit zadané téma práce.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Jakým druhem rizika v logistice podniku se podle bodu 2.3 zabýváte v praktické části?
2. Jaké další metody byly využity při zpracování diplomové práce?
3. Jaká jsou všechna rizika v logistice podniku SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o.?
4. Jaká jsou nejvýznamnější rizika v logistice podniku, která jste zjistila při použití
zvolených metod? Stručně uveďte.
5. Co ještě chybí k dokončení SWOT analýzy?
Kontrola plagiátorství: Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát, podobné
dokumenty 0 %.
Klasifikace vedoucího diplomové práce: D - uspokojivě

V Uherském Hradišti dne 25.5. 2018
…………………………………...
podpis vedoucího diplomové práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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