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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategie řízení zásob 
Jméno autora: IRINA SHCHERBANOVA 
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Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
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Oponent práce: Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání bakalářské práce je spojeno s praktickou a velice přínosnou tematikou zásobovacích strategií v podniku. Zásoby jako 
oběžná aktiva váží značný kapitál, přičemž dominantním cílem je v rámci podnikových strategií optimalizovat nákladově 
jejich celkovou výši. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Po pozorném přečtení a posouzení bakalářské práce jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že diplomantka Irina Ščerbanova 
splnila veškeré deklarované cíle dané požadavky osnovy. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Diplomantka Irina Ščerbanova zvolila systematicky a logicky správnou metodiku řešení své bakalářské práce, postupovala od 
teoretických východisek pojetí a klasifikace zásob až k praktickým zásobovacím strategiím v podniku ABRAX,a.s. Velkou 
pozornost věnovala nejen rešeršním východiskům řízení zásob, ale i vlastnímu řešení zásobovacích modelů s využitím 
potřebného software.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Bakalářská práce je odborně na vysoké úrovni, prokazuje schopnost diplomantky rozvíjet teoretická východiska 
problematiky zásob a provázat je s konkrétními cíli a aplikacemi v rámci řízení zásobovacích strategií.  Teoretická východiska 
uměla plně prakticky a logicky správně aplikovat při řešení zásobovací strategie firmy ABRAX,a.s. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce splňuje plně veškeré formální náležitosti kladené na závěrečné práce, má pečlivě vytvořenou grafickou 
úroveň a vykazuje vysokou míru přehlednosti. Stylistická a gramatická úroveň je zcela bez závad a nedostatků. Rozsah a 
vyváženost teoretické a aplikační části bakalářské práce je odpovídající řešené problematice.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Šíře řešené ekonomické problematiky teorie zásob a zásobovacích strategií, odborná úroveň bakalářské práce 
představují jasný důkaz toho, že diplomantka se seznámila s velkým objemem teoretických a praktických 
informací domácí i zahraniční literatury. Literární zdroje správně cituje a velký objem informací dokázala správně 
setřídit, zpracovat a využít ve své bakalářské práci. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Bakalářská práce je přínosná zejména v celkovém přehledu deterministických a stochastických zásobovacích modelů a ve 
vytvořené konkrétní zásobovací strategii firmy ABRAx, a.s.  Význam a přínos spočívá též ve využití software v rámci řešení 
praktických zásobovacích modelů.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářskou práci diplomantky Iriny Shcherbanove  doporučuji k obhajobě před příslušnou státní zkušební komisí 
ČVUT Fakulty dopravní v Praze. 
 
V rámci obhajoby vznáším níže uvedené dotazy: 
 
1. Jaké obecné cíle v rámci podnikové praxe jsou spojeny se zásobovacími strategiemi? 
2. Vysvětlete pojem pojistné zásoby v podniku. Jaké znáte metody jejího praktického stanovení? 
3. Mohla byste uvést potenciální rizika spojené s problematikou zásob ve firmě? Jakým způsobem k nim 
přistupovat, případně jakým způsobem je kvantifikovat? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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