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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Diplomant přistoupil k řešení DP tak, že v úvodu představil logistickou firmu Alfmeier, kde prováděl 

dvě na sebe navazující analýzy procesů. Jedná se o firmu , která se zabývá kontejnerovou dopravou 

komponent z čínské Šanghaje do své plzeňské pobočky.  

První analýza se zabývá optimalizací počtu palet v přepravním kontejneru a počtu přepravních boxů na 

paletě.  Analýza vychází z rozměrů kontejneru, rozměru vratných palet a z rozměrů nevratných boxů, 

ve kterých jsou umístěny jednotlivé přepravované součástky. V průběhu analýzy autor DP  objasňuje 

teorii výpočtu, kterou použil k optimalizaci přepravy. Ze vstupních atributů  prováděné analýzy a 
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

následné optimalizace včetně vyhodnocení nákladů na předloženou optimalizaci dospěl k poměrné 

významné úspoře nákladů a rychlé návratnosti nezbytné investice. 

Druhou analýzu autor předkládá v oblasti  identifikace zboží v kontejneru jeho příjmem,  uskladněním 

a zavedením  do informačního systému SAP pomocí čárového kódu. V této části se příliš detailně 

věnuje popisu jednotlivých typů čárových kódů a typů etiket používaných pro identifikaci kontejnerů a 

obsahu jednotlivých boxů. 

Tyto procesy  (příjem a uskladnění) autor DP  zobrazil do grafické podoby s užitím metodiky  BPMN.  

V závěru této analýzy autor DP navrhl optimalizaci (zjednodušení) předkládaných procesů a vyčíslení 

úspor takové optimalizace včetně určení bodu zvratu a návrhu, zda a proč takovou optimalizaci 

přijmout. 

Diplomant splnil zadání, a proto DP doporučuji k obhajobě.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Kdo je konečným vlastníkem "zmenšených" palet,  jejichž výrobu financuje firma Alfmeier?  

 

2 Je fima Alfmeier i dodavatelem komponent ( součástek) uložených v boxech koncovým 

zákazníkům?   

Vystaví firma X např. objednávku na nákup součástky ZBLBV links  60ks na firmu Alfmeier a firma 

Alfmeier ji firmě X dodá a vyfakturuje?              

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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