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CÍl prácel CÍlem diplomové práce bylo provést anal,zu současného stavu, nalézt a rozpracovat
rizikové oblasti v oblasti zásob p i realizaci zahraničních projekt . Dalším cílem diplomové práce mělo
b, t eŠení nalezen ch kiticlc ch míst včetně ekonomického posouzení p edložen, ch návrh .

Jméno vedoucího diplomové práoe: doc. Ing. Josef Sixta, CSc.

Diplomant velmi dob e koncipoval svoji diplomovou práci, velmi dob e provedl, na základě
literárních prcmen , ana,zu souČasného stavu. Vlastním návrh m a jejich ekonomickému posouzení
nevěnoval již tak velkou pozornost.

Otázky k obhajobě diplomové prácel
DoporuČuji diplomantovi se v závěru wé obhajoby věnovat následujícím otázkám:

1) Na str. 56 je uvedeno jedno z rozhranÍ, koncepce dodávání materiálu (PUSH/PULL); co tvo í právě
toto rozhraní změny systému zásobování?

Z) Na str. 58 diplomant uvádí t i ,,místa" možn, ch zásob vybíhajících dílrl; e><istuje i možnost tvorby
zásob p ed skladem CKD Centra? Zdali ano, jak se provádí likvidace e těchto zásob a jak se provádí
celková likvidace zásob vybíhajících díl ?

Prácí doporučuji k obhajobě.
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dob e
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I. Hodnocení zpracoyání tématu diplomanteml
Sp|nění cíle práce x
volba metod a ieiich aplikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené anahlzy x
II. Hodnffiení struktury a ob ahu práce:
p ehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitYch prarnenl3 x
schopno t diplomanta zpracovat získané podkladv x
P imě enost a srozumitelnost závěr práce x
Formulování vlastních názor diplomantem
III. Hodnocení formy a stylu prácel
Formální ťlprava práce (text, tabulky, grary) x
Stylistická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odka zťs a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citací nelZe

hodnotít


