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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 
Oponent práce: Ing. Andrea Procházková 
Pracoviště oponenta práce: Stavební firma 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvoleno průměrně náročné zadání. Lze přirovnat k výběrovému řízení pro výběr vhodné přepravní společnosti. 

 

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. 

Závěrečná práce splňuje zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V práci je vhodně zvolen teoretický i praktický přístup. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V teoretické části jsou popsány základní pojmy, v praktické části jsou aplikovány metody a znalosti získané během studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledně zpracována. Oceňuji grafické provedení. Naopak některé formální a pravopisné chyby snižují ohodnocení. 

 

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. 
Studentka vhodně zvolila studijní materiály, které přehledně a pro čtenáře srozumitelně aplikovala do práce. Na základě 
vypracovaného dotazníku oslovila náhodné respondenty pro zjištění kritérií pro výběr přepravní společnosti z pohledu 
zákazníka. Nicméně u většiny obrázků a některých tabulek chybí uvedení zdroje. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka vhodně zvolila téma bakalářské práce. Přeprava kusových zásilek je velmi aktuální a využívá ji čím dál 
více zákazníků, ať už ze soukromé či podnikatelské sféry. 
V první části bakalářské práce studentka seznamuje čtenáře se základními pojmy, dokumenty a legislativou 
související s přepravou kusových zásilek. Popisuje výhody a nevýhody silniční a železniční dopravy. Na základě 
seznamu přepravních společností vybírá 5 společností působících v Ústeckém kraji. 
V druhé části se studentka zaměřila na rozbor vybraných společností a oslovila je s poptávkou na fiktivní přepravu 
jedné nadrozměrné a jedné standardní zásilky. Formou dotazníku oslovila náhodné respondenty pro zjištění 
hlavních kritérií pro výběr vhodné přepravní společnosti z pohledu zákazníka. Na základě hlavních kritérií 
v přehledné tabulce vyhodnotila nejvhodnější přepravní společnost. Zároveň navrhla doporučení společnostem 
pro zlepšení konkurenceschopnosti na trhu přepravních služeb. 
Předložená závěrečná práce je pro čtenáře srozumitelná, přehledná a čtivá. Oceňuji grafické provedení. Nicméně 
některé formální a pravopisné chyby snižují ohodnocení práce. 
 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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