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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza a návrh skladového procesu společnosti 
Jméno autora: Martin Brož 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Roman Čermák 
Pracoviště oponenta práce: Globus ČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Skladové procesy jsou nedílnou součástí denního chodu na hypermarketech Globus ČR. Jedná se podstatnou a 
podpůrnou činnost pro hlavní zaměření společnosti, kterým je prodej zboží zákazníkům. 

 

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. 

Pro použití v praxi by bylo nutné téma rozebrat více do detailů. Zejména analýza časové náročnosti a zohlednění nákladů. 
Pro implementaci by bylo vhodné navrhnout i časovou osu. 

 

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

Student při řešení tématu zvolil vhodné postupy a metody k optimalizaci stávajícího stavu. V přístupu k danému tématu 
nechybí analýza současného stavu, navržení změn a jejich dopad na procesy související/navazující na toto téma. Důležité je 
také finanční porovnání stávajícího a nově navrženého stavu. Na konci práce je správně zařazeno i ekonomické zhodnocení 
navržených změn.  

 

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. 
V bakalářské práci jsou až na výjimky používány odborné termíny, které se v praxi a dané společnosti běžně používají. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura práce je poměrně logická. Nicméně se v bakalářské práci poměrně často objevují stejná slovní spojení a 
gramatické chyby (diakritika, časování sloves, apod.). Stylistická úprava v některých částech práce není jednotná. Tyto 
aspekty trochu překáží při souvislém čtení textu. 

 

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. 
Student využil dostatečně široký výběr studijních materiálů. V teoretické části se vždy odkazuje na příslušného autora dané 
odborné literatury. Jako velmi pozitivní shledávám, že student využil své praktické znalosti, které získal během svého 
pracovního působení ve společnosti. Zároveň se také aktivně snažil získat všechny potřebné informace pro zpracování 
bakalářské práce od zaměstnanců, kteří jsou odborníky na skladové procesy ve společnosti Globus ČR. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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