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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přeprava kusových zásilek v České republice 
Jméno autora: Michaela Beránková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K617 Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: 1. Bc. Jana Hrabětová,  2. Ing. Alexandra Dvořáčková 
Pracoviště vedoucího práce: 1. DB Schenker               2. ČVUT FD, K617 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro přepracování BP bylo studentce doporučeno rozšířit přehled firem poskytujících přepravu kusových zásilek o ty, které 
působí v oboru železniční dopravy. Dalším doporučením bylo prohloubit a lépe specifikovat hodnotící kritéria a modelový 
příklad. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Studentka rozšířila okruh zařazených společností, z oboru železniční dopravy doplnila  firmy České dráhy a.s. (služba ČD 
Kurýr) a ČD Cargo, což však není typická firma zabývající se  přepravou kusových zásilek. Alespoň stručný přehled  ostatních 
železničních dopravců  do práce doplněn nebyl. Modelový příklad porovnávající služby vybraných společností byl rozšířen o 
druhou vzorovou zásilku,  k hodnocení posuzovaných společností studentka doplnila vlastní průzkum potenciálních 
zákazníků. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Přepracování své bakalářské práce řešila studentka zcela samostatně. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka využívala teoretické znalosti přiměřeně tématu, využití podkladů a dat z praxe bylo adekvátní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah a struktura práce odpovídá zadání, grafická podoba práce včetně  tabulek a grafů nemá zásadní závady. Jazykovou 
úroveň bohužel poznamenávají drobné stylistické nedostatky a zejména pravopisné chyby. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Použité zdroje a jejich zaměření spíše do praxe odpovídají zadanému tématu. K citacím není žádných výhrad. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka při přepracování své bakalářské práce vyšla z  doporučení  zkušební komise a v nutné míře jim 
vyhověla. Výraznější změnu představuje  doplnění  části 5.3 Průzkum zájmu o přepravu kusových zásilek, která 
shrnuje uskutečnění a výsledky zákaznického průzkumu. Ten studentka provedla jako dva oddělené průzkumy 
lišící se termínem, způsobem provedení a částečně i zaměřením otázek a charakterem výzkumného vzorku. Tyto 
průzkumy byly vyhodnoceny a zjištění z nich byla využita při formulaci závěrečných doporučení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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