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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Racionalizace logistiky ve výrobní společnosti 
Jméno autora: Bao Lam Le 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav ŘEP 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav ŘEP 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce patří mezi průměrně náročné. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání.  

 

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 byl během řešení aktivní, dodržoval dohodnuté termíny a řešení průběžně konzultoval. Na konzultace se 
připravoval. Student je schopen samostatné tvůrčí práce. 

 

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. 
Dle mého názoru odbornost závěrečné práce odpovídá požadavkům k předložení státní závěrečné komisi. Autor využil 
znalosti získané studiem i čtením odborné literatury. Využil také podklady, které se mu podařilo získat z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální zápisy obsažené v práci trpí nepodstatnými nedostatky. Typograficky práce odpovídá požadavkům na bakalářskou 

práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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 při získávání a využívání studijních materiálů pro řešení závěrečné práce projevoval zdatnost. Výběr odborných 

pramenů měl limitovaný obchodními tajemstvími. Převzaté prvky autor odlišil na úrovni bakalářské práce. Nepostřehl jsem 

porušení citační etiky bakalářské práce. 

 

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. 
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Úroveň dosažených výsledků závěrečné práce dle mého názoru odpovídá požadavkům kladeným pro obhajobu bakalářské 

práce před státní závěrečnou komisí. 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem této bakalářské práce bylo racionalizovat logistiku ve výrobním podniku. V praktické části je aplikována teorie z 

předchozí části. Předmětem racionalizace bylo rozhodnout, zda pořídit sklad poblíž výrobní linky. Pro své rozhodnutí autor 

využil metody Value stream mapping (VSM), Risk management a SWOT analýzu. Vzhledem k požadavkům podniku na 

utajení podstatných interních informací byl předmětný podnik v práci anonymizován a tak v práci nese označení „YOTO 

Seats“.  

Autor pomocí metody VSM určil hlavní místa plýtvání. Aplikoval mapu pro Warehouse on Wheels a určil rozdíl mezi dvěma 

strategiemi. Následně stanovil rizika spojená s dopravou, skladem a skladovacími procesy. S pomocí SWOT analýzy určil 

vhodnější strategii a stanovil svá praktická doporučení. 

Úroveň dosažených výsledků závěrečné práce dle mého názoru odpovídá požadavkům kladeným pro obhajobu bakalářské 

práce před státní závěrečnou komisí. Úroveň teoretických i praktických výsledků hodnotím stupněm „velmi dobře-B“. 
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