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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace využití manipulační techniky ve vybrané společnosti 
Jméno autora: Ladislav Just 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu 
Oponent práce: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Pardubice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zde jako oponent nemohu objektivně posoudit, protože neznám obecnou hloubku prací na Ústavu. Porovnával jsem proto 
s obdobnými pracemi na katedře Technologie a řízení dopravy, DFJP UPa. 

 

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. 

Stanovené cíle byly naplněny. 
 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vyskytují se i překlepy, ale v malé míře. 

 

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. 
Zejména část věnovaná popisu firmy je výrazně korelující s internetovými stránkami firmy. Také např. Tabulka 2 jistě není 
zdroj pouze autor, ale na podkladě jiných materiálů. 

 

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. 
V práci bych možná postrádal zpětnou vazbu firmy FM Česká k autorovým návrhům. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce má jasný cíl a k jeho naplnění volí logické a správné kroky. Diplomové práci by možná slušelo i určité 
zobecnění, aby autorův postup mohly aplikovat i jiné logistické firmy. Při obhajobě by mohl být tento aspekt 
studentem zodpovězen. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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