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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Typologie diskrétních lokačních úloh 
Jméno autora: Fedorova Anna 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce byla zaměřena na problematiku modelování zásobovacího procesu. Zhodnocení „průměrně náročné“ bylo zvoleno 
především z důvodu toho, že studentka měla možnost seznámit se s většinou teoretických poznatků použitých v práci 
v průběhu svého studia na FD. 

 

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 naplnila zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Studentka byla při studiu teorie zásobovacích modelů a metod matematické statistiky v podstatě samostatná, problémy jí 
však činilo uvedené modely a metody vhodně použít. Rovněž se vyskytly nemalé problémy s tvorbou těch pasáží teoretické 
části práce, které se týkaly logistiky a souvislostí mezi logistikou a zásobováním. Rozumím a zohledňuji to, že čeština není 
rodným jazykem studentky, bohužel, nedostatky stylistického charakteru se při tvorbě práce vyskytly ve větší míře, než je 
obvyklé, rovněž tak se vyskytlo větší množství nedostatků v grafické úpravě textu práce. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Bakalářskou práci považuji za odborně vyhovující z hlediska studovaného oboru, práce je napsána odborným jazykem 
používaným pro daný typ práce. Dále je nutno konstatovat, že studentka při tvorbě práce navázala na znalosti získané 
při studiu (viz komentář k bodu „Zadání“). Bohužel, vedoucí musel do průběhu zpracování textu práce častokrát a výrazněji 
zasáhnout. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální zápisy jsou používány v souladu se zvyklostmi, nestandardní je pouze používání některých matematických 
operátorů (např. zaokrouhlování). 

 

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. 
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Studentka využívala relevantní prameny především československého provenience a v závěru práce uvedla přehled všech 
použitých zdrojů. Odkazy na literaturu v textu práce jsou, dle mého názoru, provedeny dostatečně. 

 

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. 
Práce se zabývá reálným problémem z logistické praxe. Nad možností praktického uplatnění některých výsledků se však 
vznášejí otazníky. Nejsem si totiž zcela jist, zda pro praktické výpočty byla použita všechna vstupní data s adekvátní 
vypovídací hodnotou. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jedná se o práci propojující mezi sebou matematické disciplíny vytvořené pro potřeby logistiky a praktického 
problému. Práce je, podle mne, řešena metodicky správně, nejsem si však jist, zda dosažené a prezentované 
výsledky všech typů jsou v plné míře relevantní. 

 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm D - uspokojivě. 

 
Důvodem pro výraznější snížení klasifikačního stupně je především nižší samostatnost studentky, která se prokázala 
při zpracování aplikační části práce, její zatím nedostatečně vyvinutá schopnost vytvořit kontinuální text závěrečné 
práce s logickou strukturou, množství a významnost nutných vstupů vedoucího práce při jejím zpracování 
a nedůslednost při tvorbě grafické úpravy textu práce. 
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