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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Objektivní  hodnocení užitných vlastností nákladních automobilů 
Jméno autora: Bc. Martin Slabý 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Ing. Bc. Milan Janda 
Pracoviště oponenta práce: DEKRA CZ a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Rozsáhlá problematika zasahující do několika odborných úrovní a praktických činností. Náročné získávání relevantních dat 
od jednotlivých segmentů trhu k vytvoření metodického postupu uplatnitelného v praxi. 

 

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. 

Práce splňuje zadání a některé části, byly rozvinuty nad rámec zadání práce. 
 

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

Postup byl systematický, jednotlivé kroky mají logickou posloupnost vzhledem k možné využitelnosti v praxi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce se neopírá pouze o data a informace, která jsou pro danou problematiku dostupná, ale je vidět snaha ověření a 
prokázání smysluplnosti těchto informací jako „pozitivně“ prakticky využitelné, což se ukazuje jako potřebné, jelikož není 
možné se řídit pouze zadanými hodnotami a doporučeními. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zpracováno dle planých pravidel a norem 

 

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. 
Správně uvedené citace a vhodný výběr zdrojů 

 

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). 

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Snaha vytvořit reálný „obrázek“ současného stavu široké nabídky prostředků a marketingového tlaku na dopravce 
a vytvořit tak metodický postup, případný klíč ke správné konfiguraci vozového parku včetně dalších podpůrných 
prostředků i vlivu personálního obsazení na celkovou ekonomiku dopravní společnosti. 
 
Otázka: 
Bylo by možné uvažovat i o případných alternativních zdrojích pro některé druhy přepravy? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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