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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  NÁVRH MODELU SPOLUPRÁCE MEZI SILNIČNÍ AŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ 

DOPRAVOU V ČR 
Jméno autora: Monika Ignačáková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: ÚSTAV LOGISTIKY A MANAGEMENTU DOPRAVY 
Oponent práce: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph. D., DBA 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy, navržení modelu ideální spolupráce silniční a 
železniční nákladní dopravy, vyhodnocení hybných sil s vlivem na nákladní dopravu a vytvoření scénářů popisujících možné 
budoucnosti podle vývoje hybných sil. Tento úkol hodnotím jako mimořádně náročný. 

 
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. 
Předložená práce naplnila všechny body zadání v dostatečném rozsahu v některých oblastech dokonce zadání značně 
rozšiřuje díky svému velkorise pojatému rozsahu více než 150 stran. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Řešitelka zvolila správný postup a metody řešení, které odpovídají úrovni a rozsahu diplomové 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. 
Autorka práce vhodně využívá dostupných dat i znalosti získané studiem. Práce má dostatečnou odbornou úroveň. 
Odborná literatura je využita vhodně a v souladu s řešeným tématem.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce řešena vhodně. Typografická úroveň je odpovídající. Autorka používá strohý technický jazyk, 
jasné a jednoduché vyjadřování, které je práci pouze ku propěchu.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Autorka v práci cituje zdroje řádně. Porušení autorské etiky jsem nezaznamenal. Práce řeší z hlediska získávání informací 
nelehké téma se kterým se ovšem autorka na úrovni diplomanta vyrovnává velice dobře. 

 
Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Jedná se o velmi pěknou práci s kvalitně formulovanými závěry. 

 
 
 
 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Domnívám se, že tato práce naplnila všechny body zadání, a proto doporučuji práci k obhajobě před komisí. 
 
Otázky:  
 

1) Jaký vliv na Vámi nastíněné scénáře může mít rozvíjející se elektro-mobilita a potenciální využití 
„autonomních“ vozidel. 

2) Byla Vaše práce nějak ovlivněna „epidemií“ COVID? Promítla se tato krize nějak měřitelně do nákladní 
dopravy v ČR? 

 
 
 
 
Datum: 30.8.2021     Podpis: 


