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Předložená diplomová práce určená k recenznímu řízení se zabývá problematikou 
přepravy v rámci logistického řetězce z České republiky do Velké Británie. Přeprava 
představuje v logistickém řízení významnou nákladovou položku a činnost, která 
často podléhá outsourcingu zejména z nákladových důvodů. Téma práce je aktuální a 
přínosné, vychází přímo z potřeb firmy DHL navrhnout z daných hledisek optimální 
řešení přepravy do Velké Británie.   
 
Po pečlivém studiu a celkovém posouzení diplomové práce jsem dospěl 
k jednoznačnému závěru, že diplomant v celé šíři řešené problematiky splnil 
deklarované cíle dané osnovou zadání této práce. Navrhované řešení vychází ze 
systematického pohledu na řešenou problematiku, z logicky správných úvah a tvoří 
tak jádro vlastní diplomové práce. 
 
Diplomant se v rešeršní teoretické části své práce zabývá legislativním rámcem 
spedičních aktivit, dále zákonnými úpravami v dopravě a přepravě. Dále pak mapuje 
současná řešení přeprav mezi Českou republikou a Velkou Británií. Doprava 
představuje významnou přidanou hodnotu produktu spojenou se změnou místa 
v daném čase. Součástí rešeršní části práce je též vymezení a specifikace 
multimodální dopravy jako možnosti využití výhod různých typů přeprav bez 
překládky produktů při jejích změnách. 
 
Praktická část diplomové práce je soustředěna na výchozí analýzy současného stavu 
projektu realizovaného společností DHL. Řešení problematiky vytváří potenciální 
alternativy, přičemž jako výhodná se jeví alternativy s využitím možností 
multimodální dopravy.  
 
Vlastní jádro a přínos diplomové práce spočívá v navrhovaném řešení multimodální 
přepravy, které je posuzováno a dále hodnoceno z hledisek ekonomických, 
bezpečnostních, rizikových, nákladových, atp.   
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V rámci obhajoby diplomové práce vznáším následující dotazy 

 
 
1. Jaká kritéria jsou podstatná/dominantní pro řešení možností přepravy z České 
republiky do Velké Británie? Jakým způsobem byste kritériím přiřadil potenciální 
pravděpodobnosti v rámci rozhodování? 
 
2. Znáte nějaké metody více-kriterálního hodnocení alternativ (variant)? Které z nich 
byste použil při rozhodování ve Vaší diplomové práci? 
 
3. Jaká možná rizika nese Vámi navrhované řešení multimodální přepravy z České 
republiky do Velké Británie? Bylo by reálné celkové riziko, případně jednotlivé rizikové 
faktory podstatně snížit a jakým způsobem? 
 
 

 
 
Závěr: 

 
 
Diplomant zpracoval obsahově vyváženou a odborně erudovanou diplomovou práci, 
čímž naplnil cíle osnovy zadání a jeho přínos spočívá v návrhu řešení multimodální 
přepravy a jeho celkovém hodnocení. Diplomant dále prokázal schopnost využít 
studiem nabytých znalostí v řešení praktických aplikací. Diplomová práce splňuje 
veškeré požadavky, které jsou kladeny na závěrečné práce.  

 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní zkušební 
komisí ČVUT Fakulty dopravní a navrhuji její klasifikaci stupněm A – 
výborně. 
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