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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  EKONOMICKÉ HODNOCENÍ DISTRIBUČNÍCHPROCESŮ VE FIRMĚ KONDOR, 
S.R.O 

Jméno autora: Anna Šestáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Radek Hronza 
Pracoviště oponenta práce: IBPM Solution s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Jedná se o reálné zadání z podnikové praxe. Jedná se tedy o náročnější zadání z důvodu dostupnosti a náročnosti získání 
veškerých dokumentů, dat a dalších informací potřebných pro zpracování závěrečné práce.  Nemluvě o získání dostatečné 
spolupráce se zaměstnanci dané firmy, kteří nemohou být kdykoliv dostupní pro potřeby řešení závěrečné práce. 

 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 
Dle mého názoru bylo zadání naprosto splněno. 

 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 
Přístup k řešení závěrečné práce hodnotím jako vynikající. Studentka se nejdříve analyzovala proces přepravy zboží 
k zákazníkům a identifikovala veškeré varianty možného řešení přepravy zboží. Následně využila reálných dat 
z informačního systému pro možné vyčíslení a reálné zhodnocení jednotlivých variant přepravy zboží. Těmito kroky získala 
dostatečné a vypovídající množství dat, nad kterými lze provádět objektivní závěry. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
 
Řešená problematika a na ní kladené požadavky jsou značně specifické. Tím je využití odborné literatury do určité míry 
limitováno a řešení spíše vyžaduje analýzu reálných dat firmy doplněné o konzultace se zaměstnanci dané firmy. Na 
základě zvoleného přístupu a celkových dosažených výsledků hodnotím odbornou úroveň stupněm „A – výborně“.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
Předložený rozsah závěrečné práce zajisté odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. K formální a jazykové úrovni 
nemám žádné výhrady. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
 
Jak jsem již výše zmínil, řešená problematika a na ní kladené požadavky jsou značně specifické. Tím je využití odborné 
literatury do určité míry limitováno a řešení spíše vyžaduje analýzu reálných dat firmy doplněné o konzultace se 
zaměstnanci dané firmy. Nicméně tam, kde bylo možné čerpat z veřejně dostupné literatury, došlo k citování. 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
Rozsah, zpracování a výsledky předložené závěrečné práce hodnotím na bakalářskou práci jako nadstandardní. Pro 
zmíněnou firmu se bezesporu jedná o cenný vstupní podklad, který je možné využít k realizaci úprav v přepravě zboží 
k zákazníkovi. Případně jako základ pro realizaci další, respektive navazující analýzy za účelem další optimalizace 
zmíněného procesu. 
  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Jak jsem již výše zmínil, rozsah, zpracování a výsledky předložené závěrečné práce hodnotím na bakalářskou práci jako 

nadstandardní. Z textu je patrné, že bylo odvedeno velké množství práce již při samotném získávání dat a potřebných 
informací pro důslednou analýzu. To samé lze tvrdit o realizované analýze a následných závěrů. Jedinou poznámku bych měl 
k sumarizaci a případnému vyčíslení (ekonomickému podložení) závěrů do přehledné formy. Po přečtení sedmé kapitoly se 
zhodnocením a doporučením jsem byl chvíli zmaten a pořádně jsem nevěděl, jaká všechna doporučení zazněla, byť zde 
všechny jsou. Nicméně při pohledu na celkově odvedenou práci se jedná pouze o drobnost.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Seznam otázek k závěrečné práci: 

1. Jaké byly důvody pro zrušení hojné skladové zásoby na každé pobočce a následné zavedení centrálního 
skladu?  

2. Konzultovala jste Vaše doporučení se příslušnými zaměstnanci firmy Kondor? Pokud ano, jak se k Vaším 
závěrům staví?  

3. Chápu, že závazek doručení zakázky k zákazníkovi do 24h. je významnou konkurenční výhodou. Je tento 
závazek omezen výší objednávky nebo to platí pro jakoukoliv objednávku? Pokud je to platné pro všechno 
objednávky, nebylo by vhodné tento závazek určitým způsobem omezit pouze na určitý typ objednávky?  

4. Nastínila jste i určité možnosti úpravy stávajícího informačního systému. Přemýšlela jste i o výčtu návrhů 
vhodných úprav? 
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