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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Logistický projekt pro manipulaci s prázdnými paletami a podvozky 
Jméno autora: Bc. Lukáš Melo 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K617…Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Mgr. Viktor Zachař 
Pracoviště oponenta práce: Škoda Auto a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V době zadání práce bylo téma již rozpracováno, student aktivně spolupracoval s projekčním týmem.   

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Bez komentáře 
 

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

Student zanalyzoval současný stav a snažil se navrhnout více řešení.  

 

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. 
Získané poznatky z použitých zdrojů byly aplikovány v obecné, analytické i praktické kapitole. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez komentáře 

 

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. 
Bez komentáře  

 

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. 
Chybí pohled ergonomie, údržby a popis řídícího systému technologie.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Z hlediska obsahového se autorovi podařilo naplnit stanovený cíl práce. Struktura práce je logická a vhodně 
zvolená. Podařilo se zdárně zanalyzovat výchozí stav řešení logistického toku a definovat slabé stránky i riziková 
místa. Prostřednictvím konkrétních návrhů hledal řešení pro optimalizaci procesu s přihlédnutím na možná rizika 
jednotlivých konceptů. Z hlediska formálního zpracování nemám zásadní výhrady a práci bez větších námitek 
doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: Mohl by autor vysvětlit náhradní režim toku prázdných obalů při výpadku zařízení včetně 
zásobování podvozků do navazující technologie a osvětlit koncept údržby? 
Jaká byla ze strany uživatele stěžejní kritéria pro převzetí technologie od dodavatele do provozu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 9.6.2019     Podpis:           Mgr. Viktor Zachař 


