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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti 
Jméno autora: Bc. Ondřej Kopta 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Roman Hruška, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem diplomové práce je racionalizace skladových prostor ve vybrané společnosti. Tuto problematiku musí řešit 
většina expandujících společností, jelikož většinou naráží na omezené skladovací prostory, které se snaží vykompenzovat 
lepším skladovacím systémem.   

 
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. 
Posuzovaná práce splňuje zadání. Obsahuje vypracovaných 6 hlavních kapitol dle zásad pro vypracování včetně dodržení 
tématu a jejího rozsahu. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor postupoval správně. Jednotlivé hlavní kapitoly diplomové práce na sebe logicky navazují. Autor představil 
společnost, na kterou navazovala analýza skladových položek a skladovacích prostor.  Správně použil metody 
diferencovaného řízení zásob, mezi něž patří práce ABC a XYZ analýza. Rovněž si stanovil vhodné klasifikační kritérium u 
jednotlivých analýz a i jejich meze pro jednotlivé kategorie. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce je řešena pro konkrétní společnost. Autor práce v ní vhodně využil znalosti získané během studia a 
teoretickou část vytvořil z odborné literatury, která se věnuje problematice, jež se diplomová práce zabývá. Dále autor 
pracoval s daty, které mu poskytla společnost AUTO KOPTA s.r.o. Poskytnutá data vhodně využil a zpracoval, jak do grafů, 
tak i pro potřeby zvolených metod ABC a XYZ.   

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové úrovně hodnotím výborně. 

 
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 použil odbornou literaturu, kterou využil pro vytvoření 1. hlavní kapitoly. Zde bych vytknul poměrně málo použitých 
zdrojů vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci. 
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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. 
- 

 
 
 
 
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. 
 
Předložená diplomová práce splňuje zadání a bylo v ní dosaženo i vytyčeného cíle. Taktéž zvolený postup řešení 
byl správný. Autor vypracoval přehlednou analýzu jednotlivých skladových položek včetně analýzy skladových 
prostor. Následně vhodně použil diferencované metody řízení zásob (ABC, XYZ). Práce obsahuje dva návrhy na 
racionalizaci skladových prostor, které v následující hlavní kapitole i zhodnotil. 
 
Během obhajoby prosím diplomanta o zodpovězení následujících dotazů: 
 
1/ Na str. 54 v kapitole 4.5 autor uvádí, že přemisťování zboží do skladovacích prostor, které se nacházejí v 1. np. 
je velmi fyzicky náročné. Uvažoval autor o nějakém zlepšení, které by ulehčilo manipulaci se zbožím?  
 
2/ Diplomant v kapitole 5.1 na straně 58  popisuje, jak snížit stávající objem zboží. Zvažoval jste (případně uveďte) 
i opatření, která by vedla k lepší nákupní logistice při pořizování samotného zboží, aby nenastávala situace, že 
společnost váže zbytečně mnoho kapitálu v nesprávném zboží ale, aby si zároveň zachovala „široký“ prodejní 
sortiment, který bude pro zákazníky zajímavý? 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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