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Téma DP: Racionalizace vstupní logistiky mechanických položek v čistých prostorech 

 

 

U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce. 

Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování: 

5 bodů – splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky 

4 body – splněno kvalitně 

3 body – splněno bez výhrad 

2 body – splněno s menšími nedostatky 

1 body – splněno, ale s výraznými nedostatky 

0 bodů – nesplněno 

 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Počet bodů 

1.  Náročnost tématu práce: 3 

a) řešená problematika je složitá částečně 

b) získávání dat je náročné částečně 

c) zpracování dat je náročné částečně 

2. Cíle a metody práce: 3 

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány částečně 

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formulovány ano 

c) prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce ano 

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce částečně 

3. Teoretická část práce: 3 

a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši částečně 

b) teoretická část vychází z vhodně zvolených domácích i cizojazyčných zdrojů  

(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací) 
částečně 

c) teoretické zdroje v textu jsou citovány odpovídajícím způsobem částečně 

4. Praktická část práce – analýza: 4 

a) v analytické části práce jsou využity poznatky z teorie ano 

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány ano 

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán částečně 

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu ano 

e) závěry analýz jsou dostatečně podložené částečně 



5. Praktická část práce – projekt: 4 

a) projektová část práce navazuje na teoretické poznatky ano 

b) projektová část práce navazuje na výsledky analýz ano 

c) práce obsahuje závěry a možnosti aplikace navrhovaných doporučení ano 

d) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty ano 

e) práce obsahuje dopady předložených návrhů ano 

f) práce naplnila stanovené cíle ano 

6. Formální úroveň práce: 2 

a) text je logicky provázán částečně 

b) v práci je použita správná terminologie částečně 

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy ano 

d) práce má jazykovou úroveň odpovídající kvalifikační práci ano 

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci částečně 

CELKOVÝ POČET BODŮ  19 

 

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 

(otázky uvádí vedoucí práce i oponent) 

 

Diplomová práce se zabývá racionalizací vstupní logistiky mechanických položek v čistých prostorech 

společnosti Meopta – optika, s.r.o. Dle zadání se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

zaměřuje na oblast logistiky, materiálových toků, zásob, skladování a skladů. Je zpracována přehledně, 

diplomantka využívá všechny zdroje definované v zadání práce. Oceňuji pokus o literární rešerši, nicméně 

by bylo vhodné používat primární zdroje, nikoliv sekundární – skripta.  

V praktické části práce je nejprve představena společnost a projekt, následně je analyzován současný stav 

jako východisko pro projekt. Diplomantka představuje nové pracoviště čistých prostor, které je předmětem 

řešení diplomové práce. Toto se dočteme až v průběhu analytické části práce, nikoliv např. před analýzou 

SWOT, která vysvětlení předchází. Informace jsou podávány na přeskáčku, a to v rámci celé diplomové 

práce, kde např. jednou studentka hovoří o čistých prostorech jako o samostatném pracovišti, následně v 

kapitole 9.2 uvádí členění tohoto pracoviště na další jednotlivá pracoviště (posléze vysvětleno členění podle 

společností, pro které pracoviště vyrábí) a jiné. V práci nejsou některá fakta vysvětlena chronologicky v 

průběhu jejího zpracování a čtenář se s nimi seznamuje jen tak mimochodem při čtení práce a přemýšlí, jak 

k nim diplomantka došla (chybí předchozí zmínka či vysvětlení).  

Oceňuji zpracování práce z pohledu faktů, je vidět, že byla práce zpracována pečlivě se zájmem o danou 

oblast. 

 

Došlo v rámci Vašeho projektu ke zvýšení využití skladovacích ploch o 30%, jak uvádíte v definovaném cíli 

práce? Vysvětlete, jak jste k těmto číslům došla, viz str. 85.  

Můžete doložit Vámi uvedené úspory po implementaci řešení, pokud toto řešení ještě společnost 

neaplikovala? Jak byly vyčísleny? 

 

 

 

Práce            kritéria pro obhajobu DP1. 

 

 

Ve Zlíně dne 10.05.2019 

                                                 
1 Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body. 



 

 

 

 

 ……………………………………… 

 podpis oponenta DP 


