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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy 
Jméno autora: Bc. Irina Shcherbanova 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 

Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 

Vedoucí práce: Petra Skolilová 

Pracoviště vedoucího práce: Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

 
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. 

 
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. 

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

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

 
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. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Studentka vytvořila návrh nové platformy pro řešení dopravní problematiky na území HLMP. Pro zpracování tohoto 

tématu bylo třeba prostudovat již současně fungující platformy a uskupení, ale i velmi vhodně koncipovat 

dotazníkové šetření. Z výše uvedených zdrojů pak vychází její návrh a s v kombinaci s nástroji pro tvorbu business 

modelů tak předkládá možnou podobu funkční platformy pro dopravní řešení na území HLMP.  Výsledný návrh byl 

předložen společnosti OICT, kde velmi ocenili kvalitu dotazníkového šetření i neotřelost vlastního návrhu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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