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Téma diplomové práce: Zhodnocení skladového hospodářství a jeho optimalizace ve  

vybrané společnosti 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy    X   

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí  X     

3 Struktura práce a postup řešení  X     

4 Použité metody   X    

5 Práce s odborným jazykem  X     

6 Úroveň formálního zpracování práce  X     

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy       

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití    X   

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

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Studentka přišla s návrhem diplomové práce. Po upřesnění tématu a navázání kontaktu 

s vybranou firmou začala od konce září pracovat na své diplomové práci. Původní záměr 

a náplní práce mělo být návrh nového layoutu skladu u vybrané firmy. Studentka mě 

průběžně informovala o práci na diplomové práci včetně postupu v praktické části. Od 

prosince začala komunikace s vybranou firmou váznout. Nebyly poskytovány potřebná data 

ohledně zásob pro přesnější rozpracování návrhu skladu. Nebylo možno pokračovat 

zpracování layoutu v CAD systému. Spolupráce ze směru firmy byla ukončena bez vysvětlení 

na konci ledna. Kdy si firma nepřála, aby co bylo již zpracováno bylo použito.  

Po všech problémech studentka našla náhradní řešení a byla domluvena nová spolupráce 

s novou firmou. Na začátku března proběhlo jednání s firmou, které jsem se jako vedoucí 
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diplomové práce zúčastnil. Byly definovány požadavky na cíle, které student měl v krátké 

době zpracovat. Nový subjekt požadoval zpracovat ABC analýzu v rámci obrátkovosti zboží. 

Nezajímali je náklady, potřebovaly jen obrátkovost, aby nedocházelo k obsazování vybraných 

míst nízko obrátkovým zbožím a jak urychlit Pick up systém.   

Po všech těchto obtíží se studentka pustila do práce. Průběžně mě informovala a seznamovala 

se zpracovanými kapitoly. Zapracovávala připomínky a pracovala značně pod časovým 

tlakem.  

Práce je složena ze dvou částí. Teoretická část je logicky sestavena. Praktická část je 

věnována analýze současného skladového hospodářství. Se systémem toku materiálu od 

naskladnění, uložení, vychystání a odeslání. Pak byla provedena ABC analýza v rámci potřeb 

obrátkovosti. Byly navrženy změny skladovaného zboží a přesuny v rámci skladu. Pro 

urychlení, tzn. snížení času vychystání z Mezzaninu byl doporučen systém pick by light. Toto 

doporučení, jak studentka uvádí správně, umožní rychlejší orientaci operátora. 

Doporučení jsou reálná a plně použitelná v praxi. 

 

Otázky: 

1) Seznámila jste firmu s vámi provedenou analýzou a doporučeními? 

 Pokud ANO, jaká doporučení budou realizovat? 

  

 

 

Kontrola plagiátorství: Práce prošla kontrolou plagiátorství – není plagiát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce:  C - dobře 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 28. května 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


