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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace systému přepravy osobních automobilů 
Jméno autora: Bc. Martina Konečná 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K617 Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: Volek Josef 
Pracoviště vedoucího práce: K617 Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantka řešila problém objektivizace, racionalizace a optimalizace přepravy osobních automobilů ve společnosti Sesé 
Autologistics Czech Republic, s.r.o. Nedílnou součástí přípravy diplomové práce byl přímý kontakt s pracovníkem 
Společnosti, odpovědným za sestavu plánů tras flotily vozidel externích dopravců a sběr dat v terénu. Významnou součástí 
bylo též studium doporučené odborné literatury pojednávající o plánování tras nákladních vozidel s časovými okny.  

 

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. 

Diplomantka dodržela předepsané Zásady pro vypracování diplomové práce a naplnila všechny body zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Lze konstatovat, že diplomantka projevila v průběhu zpracování diplomové práce smysl pro povinnost, pracovitost a 
cílevědomost. Aktivně a pravidelně konzultovala s vedoucím práce obsah práce a další postup, zvýšenou pozornost též 
věnovala konzultacím s pracovníky Společnosti. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Diplomantka v převážné míře v práci respektovala názory, 
připomínky a revize vedoucího v oblasti teoretické podpory rozhodování, řešení praktického postupu a terminologie. Přes 
jisté jazykové problémy se studiem odborné literatury převážně v angličtině, nastudovala a v práci využila získané poznatky. 
Kladně též lze hodnotit snahu diplomantky o získání dat z praxe s maximální přesností a věrohodností, které byly posléze 
v práci použity.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložený text diplomové práce splňuje podle vedoucího práce náročné podmínky kladené na závěrečné práce navazujícího 
magisterského studia. Text obsahuje minimální počet gramatických a stylistických chyb a minimum překlepů. Rozsah práce 
odpovídá náročnosti problematiky a převyšuje zadáním předepsaný rozsah práce. Odborný text práce je vhodně doplněn 
ilustrativními obrázky, grafy a tabulkami, z nichž větší část byla vhodně vložena do příloh práce. 

 

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 
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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. 
Kromě titulů odborné literatury doporučených vedoucím, diplomantka nezávisle a cílevědomě získávala další zdroje 
relevantní k problematice práce. Diplomantka pečlivě dodržuje citační etiku, práce zahrnuje 63 zdrojů. Z textu práce je 
zřejmé, které informace byly získány z odborné literatury a které výsledky jsou původní. 

 

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. 
Diplomantka svojí diplomovou prací učinila experiment, jehož cílem bylo zjištění, existuje-li prostor pro možné zlepšení 
řešení navrhovaných dispečerem Společnosti, odpovědným za sestavování plánů tras nákladních vozidel flotil externích 
dopravců, kteří Společnosti zabezpečují dopravu osobních automobilů specializovanými přepravníky. Za tímto účelem 
diplomantka analyzovala realizované plány ve sledovaném období, které podrobila analýze. Na základě vědomostí získaných 
studiem na Fakultě dopravní ČVUT a studiem odborné literatury sestavila pro data sledovaného období vlastní návrhy, které 
vyhodnotila a výsledky porovnala s plány Společnosti. Výsledky porovnání vedly diplomantku k několika významným 
závěrům, z nichž nejdůležitější je nutnost automatizace procesu sestavy plánů tras vozidel s využitím vlastního vyvinutého 
SW, nebo SW nástrojů dostupných na trhu. Jedině tato cesta vede ke zvládnutí problému plánování tras při zvyšujícím se 
objemu přeprav zabezpečovaných Společnosti. 
  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Podstatnými aspekty ovlivňujícími výslednou klasifikaci jsou zejména aktivní a cílevědomá práce diplomantky při 
analýze problému, získávání dat z praxe, ochota ke studiu odborné literatury nad rámec učebních plánů a 
respektování doporučení a revizí vedoucího diplomové práce. 
 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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