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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Optimalizace zásobování ve vybraném podniku 
Jméno autora: Marek Konečný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Hana Scholleová 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá oboru a stupni studia. 
 
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. 
Závěrečná práce splňuje zadání, byl vytvořen návrh na zlepšení hospodaření v oblasti zásob. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně, byl aktivní, připomínky zapracovával a řešení si volil sám. Ačkoli pracoval jen se základními 
nástroji, dokázal je aplikovat korektně a ve vazbách a to tak, že navrhnul jednoduchý a efektivní systém pro zlepšení v oblasti 
zásob. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využil znalosti dané studiem a dokázal je aplikovat v praxi - a to korektně a smysluplně. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce neobsahuje žádné závažné nedostatky, osobně bych uvítala větší ilustrativnost, grafickou upravenost vkládaných 
komentářů, ale respektuji, že diplomant preferuje stručnost a tabulkovou přehlednost, myslím, že tím nijak nevybočuje z 
požadavků kladených na absolventské práce. Jeho stručný přístup vede pak spolu se zhuštěným obsahem ke zdánlivě 
menšímu rozsahu - je však dán tím, že v práci není ani jedno slovo navíc, naopak některé části by si zasluhovaly větší slovní 
shrnutí. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Autor pracoval s dostatečným množstvím zdrojů, které jsou relevantně zvolené a nedochází k žádným zřejmým nedostatkům 
v dodržování citační etiky. 
 
Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Ačkoli mám drobné výhrady, navrhuji hodnocení stupněm A, k čemuž mě ovlivnil přístup studenta, který zvolil 
téma v návaznosti přímo na potřeby konkrétního podniku a toto téma rozpracoval v návaznosti na podnikovou 
činnost do budoucnosti - tj. neřeší zásoby izolovaně od  vlastní činnosti firmy. Dále velmi oceňuji, že diplomant 
dokázal aplikovat základní a zdánlivě jednoduché metody zaměřené na zlepšení řízení zásob tak, že jeho řešení je 
komplexní a poměrně srozumitelné, byť optimalizace je postavena jen na základních pilířích a není zpracovaná z 
dlouhodobého dynamického charakteru. Vymyslet jednoduché řešení postavené na jasně definovaných a 
srozumitelných předpokladech a vztazích a dotáhnout ho komplexně až do podnikového plánu může být někdy 
náročnější než aplikace automatizovaných sw nástrojů. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


