
 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta dopravní 
K617 – Ústav logistiky a managementu dopravy 
Horská 3, 128 03  Praha 2 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název bakalářské práce ........................... Systém sledování a řízení transportu 
dodávek dílů pro automobilový 
průmysl 

Autor (včetně titulů) ................................ Martin Franc 
Vedoucí bakalářské práce (včetně titulů) .. doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. 
 Ing. Dalibor Lakomý 
       

Hodnotící hlediska a jejich klasifikace 
Splnění požadavků a cílů bakalářské práce ................................ E (dostatečně) ... 3,0 
Samostatnost a vlastní iniciativa 
při zpracování bakalářské práce ............................................... D (uspokojivě) ... 2,5 
Využívání znalostí získaných vlastním studiem 
a z odborné literatury ..................................................................... C (dobře) ... 2,0 
Využívání podkladů a dat získaných z praxe .................................. A (výborně) ... 1,0 
Odborná úroveň a přínos bakalářské práce ............................... E (dostatečně) ... 3,0 
Formální zpracování a úprava bakalářské práce ................................ C (dobře) ... 2,0 

Další připomínky k bakalářské práci: 
Bakalářská práce měla několik dílčích cílů, z nichž většina byla zaměřena na problematiku 
sledování nákladních vozidel. Autor měl dle zadání provést analýzu těchto řešení a navrhnout 
další rozvoj stávajícího řešení využívaného ve společnosti Škoda Auto. Kromě toho měl 
zhodnotit očekávané přínosy a náklady. Dle mého názoru většina bodů zadání není naplněna. 
Kapitoly 1 a 2 se věnují obecně logistice a představení společnosti Škoda Auto a situace na 
vjezdové 13. bráně podniku. V závěru druhé kapitoly autor vyhodnocuje stručný šestibodový 
dotazník, jímž zjišťoval spokojenost řidičů se stávajícím způsobem odbavení (vesměs 
negativní) a čas nutný k odbavení. V kapitole 3 pak představuje již existující návrh systému 
Škoda Auto pro digitalizaci přepravních dokumentů. Dvoustránková "kapitola" 4 pak ve velmi 
obecné rovině hovoří o systémech pro sledování vozidel. Kapitola 5 se potom věnuje 
představení již existujícího systému pro sledování vozidel Škoda Auto. Z výše uvedeného 
vyplývá, že reálný přínos autora je dotazníkové šetření, jež provedl mezi řidiči čekajícími na 
odbavení. Toto šetření má svůj význam, ale je nutné jej zasadit do kontextu zadání bakalářské 
práce o jehož naplnění bude v komisi SZZ jistě vedena živá diskuse.  
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