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Evička


	Jméno Vedoucího: Ing. Pavel Svoboda, AGRO SVOBODA s.r.o., Dolní Dvořiště 232, Dolní Dvořiště
	Posudek: Student Jiří Kejšar měl ve své práci "Řízení skladu náhradních dílů" nejprve formou literární rešerše seznámit s problematikou logistiky a skladování a pak v samotné vlastní práce analyzovat aktuální stav ve sledované společnosti a navrhnout zlepšující řešení.Práci student zpracoval velmi pečlivě, pro literární přehled zvolil optimální množství a kvalitu citovaných zdrojů a splnil všech pět bodů zásad pro vypracování. V práci použil vlastní data, která nasbíral ve sledované společnosti, které následovně převedl do formy přehledných grafů a tabulek. Jako metodiku řešení si vhodně zvolil ABC a XYZ analýzu, díky kterým mohl velmi jasně formulovat své výsledky v metodické části práce a nakonec i samotný závěr práce.Práce je na velmi vysoké úrovni odbornosti, stejně tak její potenciální přínos pro sledovanou společnost je značný.Z formálního a grafického hlediska práci nelze taktéž nic vytknout, práce je strukturována velmi přehledně, vlastní texty jsou formulovány jasně. Sémantická, slohová a gramatická stránka práce svou úrovní koresponduje s její celkovou vysokou kvalitou, i když čtenář na pár překlepů přeci jen narazí. Práce s odborným jazykem, jak vidno, není diplomantovi cizí a je mu k dobru v budoucím profesním i osobním rozvoji. Dotazy k diplomové práci:1) Velmi populárním tématem v managementu velkých korporací je i tzv. CSR - Corporate social responsibility. Uplatňuje sledovaná společnost CSR konkrétně na oddělení DeNOx?2) Dalším z aktuálních témat je ekologie - jsou při produkci plastových výlisků na lince DeNOX využívány ekologicky šetrné postupy, nebo například plastový granulát z recyklovaného plastu, nebo vratné/zálohované oktabíny atd?3) Nebylo by řešením posílat opotřebované nástroje k dodavateli na tovární repasi a tím pádem pouze nástroje měnit a neopravovat?Hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.
	Jméno: Bc. Jiří Kejšar, Řízení skladu náhradních dílů 
	Místo, dne: 
	Hodnocení: [Výborně]


