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  D a v i d a    Z O U L A

" Analýza a hodnocení nových technologických trendù v dopravì “

Diplomant mìl za úkol vybrat a analyzovat technologické trendy v dopravì. Konkrétnì
si vybral 3D tisk, RFID, GPS, LiDAR, radar, centrální poèítaè a telekomunikaèní služby. 

Autor na poèátku vícekriteriálnì analyzuje nìkolik webových informaèních zdrojù a
zjiš�uje, že nejvhodnìjším zdrojem pro jeho úèely bude FORBES.COM.

Diplomant si dle mého názoru mìl více zúžit zábìr práce a mìl zùstat pouze u analýzy
technologií, které využívají tzv. “chytrá” vozidla, jež nejvyšší úrovni fungují autonomnì,
nezávisle na øidièi. Èlovìk pouze zadá cíl a o jízdu se již postará vozidlo samo za pomoci
systémù jako je GPS, LiDAR, radar, ultrazvuková èidla a centrální poèítaè vybavený
sofistikovaným SW. 

3D tisk sice souvisí s automobilovým prùmyslem, protože touto technologií lze do znaèné
míry auta vyrábìt, otázka je to však spíše ekonomická a patøila by více na FSI než na FD.

RFID je univerzální technologie s širokým využitím nejen v automobilovém prùmyslu pro
výrobu automobilù (identifikace souèástek do sestav), ale i v provozu pro identifikaci úèastníkù
silnièního provozu, což však trochu mùže narážet na ochranu osobních údajù. Nicménì diplomant
toto téma pojal vyloženì z hlediska prognózy celkového trhu s RFID, nikoliv jen z hlediska
silnièní dopravy.

Docela nadbyteèná se jeví analýza a pøedpovìï trhu s telekomunikacemi, protože i když
samozøejmì ovlivòují možnosti autonomních automobilù a umožòují bezdrátovou komunikaci
M2M, tzn. automobilù mezi sebou samými, je zde jenom obecná pøedpovìï globálního vývoje.
Dále pak diplomant ještì naznaèil prognózu tržeb v souèasné dobì nejvìtšího a již integrovaného
telekomunikaèního operátora v ÈR T-Mobile Czech Republic a.s., jejíž výsledky jsou dle mého
názoru až pøíliš optimistické.

Zajímavá a relevantní k zadání  je kapitola 3.4, kterou však autor nazval trochu nadnesenì
finanèní analýzou, pøièemž se jedná jen o pøehled vývoje pøíjmù a výdajù a pøípadnì zisku (??)
jednotlivých firem vyvíjejících autonomní vozidla. Zde ponìkud volnì zachází s pojmy, protože
zisk není rozdíl pøíjmù a výdajù, ale výnosù a nákladù. Dále následuje SWOT analýza automobilù
øízených pøímo èlovìkem ve srovnání se SWOT analýzou autonomních aut a závìreèné shrnutí
v prognóze jednotlivých probíraných technologií v práci ve srovnání s prognózou Timeline
Britských telekomunikací.

Co do obsahu je diplomová práce zajímavá, ale trochu roztøíštìná. Bohužel v tom hlavním
cíli zùstává ponìkud na povrchu. Autor se mìl dle mého názoru více držet tématu autonomních
automobilù a pokusit se nìjak kvantifikovat pøínosy technologií, na kterou jsou návrháøi tìchto
vozidel zamìøeni.

Z formálního hlediska lze vytknout obèasný pøeklep èi nespisovný tvar slova, ale jinak je
práce bez vìtších závad. Trochu bych doporuèil v seznamu literatury ménì uvádìt Wikipedii,
protože zatím není uznávaná jako oficiálnì seriozní zdroj informací pro vìdeckou práci.
 



Otázky pro diplomanta:

  1/ Jak chápete pojem “hodnota trhu” viz. str. 35, tabulka 05? Není to spíš obrat, tzn. celkové
tržby dodavatelù v daném segmentu?

  2/ Co je pravdìpodobnou pøíèinou nárùstu celkových tržeb T-Mobilu? Myslíte, že jeho tržby
v pøíštích letech budou rùst 10 % roèním tempem viz. graf 05, str. 42?

  3/ Co je výsledkem rozdílu “pøíjmy - výdaje” u firmy jako úèetní jednotky viz. tabulka 09
na str. 46? Jak se liší náklady od výdajù?

  4/ Proè má pesimistická prognóza pøíjmù Googlu v grafu 11 na str. 48 urèitý “zub”  poklesu
v roce 2015, po kterém následuje mírný rùst? Proè jste tento mírný rùst neudìlal rovnou
od roku 2014?

  5/ Bylo by možné ekonomicky kvantifikovat efekt napø. adaptivního tempomatu, nebo
zaøízení, které zabrání jisté kolizi vozidla jeho automatickým zastavením èi vyhnutím se
pøekážce?

Diplomovou práci doporuèuji hodnotit stupnìm:
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