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B - velmi dobře

Závěrečné stanovisko:
 2)

předloženou práci

1) 
viz druhá strana formuláře; 

2) 
doporučuji nebo nedoporučuji k obhajobě

Oponent práce:

Souhrnné výsledky (každé kritérium hodnoceno 0 - 10 body):

 3.  Rozsah a kvalita zpracované literatury

 4.  Logická stavba, struktura a provázanost textu

 5.  Tvůrčí přístup k řešení a jeho originalita

 1.  Zpracování tématu, soulad se zadáním

doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

 7.  Využitelnost výsledků práce v teorii a praxi

 8.  Formální úprava práce, vč. jazykové správnosti

Posudek oponenta diplomové práce

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Akademický rok 2017/2018

Autor práce:

Věra Stopková

Role manažera v logistice

Název práce:

Katedra magisterského studia

 6.  Splnění cílů práce, kvalita závěrů a doporučení

 2.  Cíl práce a jeho formulace

doporučuji k obhajobě

CELKOVÝ POČET BODŮ

CELKOVÉ HODNOCENÍ
1)
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Datum:

body

  0 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70 B - velmi dobře

nad 70

Práce se doporučuje k obhajobě, pokud celkové hodnocení dosáhlo minimálně 31 bodů! 

Předložená diplomová práce se zabývá rolí manažera v logistice a jeho úlohou při řízení logistických

procesů. Diplomová práce se skládá z pěti částí a splňuje požadavky na diplomovou práci kladené.

První úvodní část se věnuje postavení manažera v procesu řízení. Jsou zde zachyceny poznatky o

managementu, jeho funkcích a manažerských kompetencích.

Druhá navazující teoretická část se zabývá rolí manažera ve vazbě na vývoj logistiky a její moderní pojetí.

Třetí poměrně stručná část se orientuje na odborné znalosti a kompetence manažerů v oblasti logistiky a

řízení logistických procesů.

Čtvrtá část zahrnuje výzkum požadavků zaměstnavatelů na kompetence manažerů logistiky. V ní oceňuji

vlastní metodologii výzkumu, vytvoření výzkumných otázek a hypotéz.

Pátá část prezentuje zhodnocení výsledků výzkumu. Tyto výsledky byly shromážděny jednak z analýz

inzerátů a dále pak z dotazníkového šetření. 

Požadavky na nové uchazeče dle výsledků průzkumů se týkají znalostí minimálně jednoho světového

jazyka, znalostních předpokladů na požadované úrovni dosaženého vzdělání, znalostí práce na PC a

efektivní komunikace.

Diplomovou práci považuji za zdařilou.

Otázky:

1. Do další kategorie požadavků řadíte: odolnost vůči stresu, samostatnost, pozitivní a proaktivní přístup,

odpovědnost a bezúhonost. Proč je uvádíte jako další požadavky v porovnání s hlavními požadavky

uvedenými v posledním odstavci oponentního posudku?

2. Jak jste prováděla dotazníkové šetření a jaký byl počet odevzdaných vyplněných dotazníků?  

28. srpen 2018 Podpis oponenta:

A - výborně

známka

F - nevyhověl

E - dostatečně

D - uspokojivě

C - dobře

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy:

Stránka 2 z 2


