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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  EKONOMICKÉ HODNOCENÍ DISTRIBUČNÍCH PROCESŮ VE FIRMĚ KONDOR, S.R.O 
Jméno autora: Anna  Šestáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K617 Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: 1. Ing. Kryštof Valenta, 2.  Ing. Alexandra Dvořáčková 
Pracoviště vedoucího práce: 1. KONDOR, s.r.o.,         2.  ČVUT FD, K617  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání pokrývá komplexní oblast z podnikové praxe, takže je nutné počítat i s případy, které zcela neodpovídají vyučovaným 
modelovým  metodám a postupům. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo zcela splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka vystupovala velmi iniciativně, průběžně  konzultovala a sama aktivně oslovovala kompetentní pracovníky, kteří 
mohli poskytnout relevantní informace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka vhodně uplatnila teoretické znalosti k řešení  problematiky z praxe. Pracovala s velkým objemem firemních 
podkladů a dat a zpracovala je na vysoké úrovni. Závěry a doporučení jsou tak vysoce fundované a pro firmu znamenají 
jednoznačný přínos. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá požadovaným parametrům, k jazykové a formální stránce nemám výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vzhledem k řešené problematice byly vybrány relevantní zdroje, těžiště  práce spočívalo ve využití firemních dat, Veřejně 
dostupné zdroje byly  správně citovány.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Výsledky práce jsou pro firmu přínosem, závěry a doporučení založená na fundovaném zpracování ostrých dat budou využita 
při posuzování firemních postupů. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Oceňuji velmi iniciativní přístup studentky po celou dobu zpracování bakalářské práce. Závěry a  doporučení této práce jsou 
velmi inspirativní, pro firmu jsou velkým přínosem jak zpracované procesní mapy, tak nastíněné možnosti  nového využití 
interních dat z podnikových informačních systémů včetně interaktivní mapy uskutečněných doprav. Přehledně zpracované 
vyhodnocení dat o přepravách z hlediska navržených optimalizačních opatření bude ve firmě použito při přehodnocování 
zavedených firemních postupů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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