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Další připomínky k diplomové práci: 
Autorka měla za úkol navrhnout aplikaci pro výpočet ceny přepravy pro společnost 
Kühne+Nagel. V této souvislosti provedla také analýzu nákladní přepravy mezi ČR a ČLR se 
zaměřením na jednotlivé druhy dopravy. Aplikace byla navržena na úrovni flowchartů a 
návazného popisu včetně návrhu kalkulace ceny přepravy s využitím (v práci zkreslených) 
reálných dat. Je škoda, že autorka neměla prostor pro vytvoření mockupu samotné aplikace, 
ostatně, i autorka přiznává, že: „Na vývoj aplikace bude potřeba vynaložit ještě značné 
množství práce, stejně tak na implementaci různých vylepšení. Ale pevně věřím, že by se 
aplikace v praxi mohla využít“. Studentka práci příliš nekonzultovala a finální verzi poslala s 
malým předstihem před termínem pro odevzdání práce. Z formálního hlediska mám výhrady k 
jazyku, resp. některým formulacím v práci (např. „Není obor, který by byl tolik na vzestupu, 
jako právě logistika.“ nebo záměna pojmů doprava a přeprava), dále ke značnému odsazení 
odstavců a absenci kapitoly „Závěr“, práce končí kapitolou 7 Zhodnocení navrženého řešení. 
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