
__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

                    
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název diplomové práce: 

Optimalizace skladových kapacit logistického řetězce 

Jméno a příjmení studenta: 

Jakub Janda 

Jméno a příjmení oponenta diplomové práce včetně titulů a pracoviště: 

Jindřich Šiška, K13116 

1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 
__ velmi vysoká 
__ vysoká 

__ průměrná 
__ podprůměrná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
__ výborné 
__ velmi dobré 
__ dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava:  

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 
Tato práce je jistě využitelná v reálných podmínkách. Nevýhodou práce je zkreslení výsledků tím, že náklady 

na dopravu neodpovídají skutečnosti. Bez přesných čísel není tímto ani přínosem pro v diplomové práci 

uvedenou firmu. Student použil pro výpočty celkem šest variant, které po kontrole výpočtů odpovídají jeho 

závěrům. Grafické znázornění výsledků poskytuje dobrý přehled o výsledcích jednotlivých variant. 

10) Připomínky k práci*: 
Diplomová práce je koncipována velmi srozumitelně bez jakýchkoliv chyb či nepřesností. V teoretické části se 

student věnuje jednotlivých částem logistického řetězce, řízení zásob, výpočtu nákladů a teorii lokalizace. 

V praktické části student provádí výpočty lokalizace pomocí náhodně vygenerovaných čísel a lokalizační úlohu 

vybrané firmy. Obě části na sebe plynule navazují a teoretické poznatky jsou využity v praktické části.  

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)*: 
Z jakého důvodu je nutné sledovat stav zásob „push“ systému online? 

V práci uvádíte, že konsignační sklad zřízený dodavatelem se používá hlavně pro náhradní díly. Nemyslíte si, 

že by bylo stejně výhodné využívat tento typ skladu také pro základní materiál? 

Klasifikace diplomové práce: 

ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 
Praha 6 - Dejvice, Technická 2, 166 27 



__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

X A - výborně (1,0)   __ C - dobře (2,0) __ E - dostatečně (3,0) 

__ B - velmi dobře (1,5)     __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 

Datum: 26.1.2016 Podpis:  

 


