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Hodnocení práce: 
 
Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
 

Diplomová práca je spracovaná v rozsahu 78 strán a 17 príloh. Diplomová práca (ďalej 
len DP) je členená do piatich kapitol. Diplomant sa pokúsil s využitím vhodnej metódy 
operačného výskumu spracovať problematiku technológie prepravy živých zvierat v cestnej 
doprave. Za pozitívne možno považovať vytýčenie cieľov, ktoré si diplomant stanovil 
v úvode práce a ich priebežné riešenie v DP. 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
 
Diplomant v súlade so zadaním svojej diplomovej práce rozobral v 1. kapitole súčasný 

stav prepravy zvierat, kde správne poukázal na kvalitu právnych predpisov Českej republiky 
a ďalej poukázal na problémy, ktoré súvisia s kontolou prepráv zvierat. V druhej kapitole 
vykonal analýzu súčasného stavu firmy Boby-Fleisch s.r.o. Určitým nedostatkom uvedenej 
kapitoly je, že sa venoval len predstaveniu firmy, schéme základných procesov a štatistikám 
prepráv, a že nešpecifikoval podrobnejšie problémy v oblasti prepravy zvierat. V tretej 
kapitole  sa diplomant pokúsil navrhúť zmeny súčasného stavu firmy Boby-Fleisch s.r.o. 
Autor DP sa zaoberal zmenami len  slovne a s využitím obrázkov č. 13 a 14 a svoje závery 
v časti 3.2 na strane 45 nepodporil žiadným výpočtom, žiadnou kalkuláciou. V 4. kapitole 
autor DP uvádza návrh obecného technologického postupu prepravy. Za pozitívne možno 
považovať rozbor problémov uvedených v podkapitole 4.5 a použitie metód operačnej 
analýzy pri riešení prepravy zvierat. V 5. kapitole na modelovej situácii autor na obrázcích 17 
a 18  vhdoným spôsobom dokumentuje technologický proces prepravy zvierat. Vybrané časti 
diplomovej práce sa môžu použiť k praktickému využitiu. 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 
 
Práca zodpovedá zákonným ustanovenia a predpisom. Za určitý nedostatok možno 

považovať pomerne malý počet (9) použitých informačných zdrojov  



 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 
 

Diplomant formálnej stránke práce venoval len priemernú pozornosť. Práca je až na 
niektoré detaily spracovaná prehľadne, vhodne doplnená celým radom vzťahov, tabuliek 
a obrázkov, vzťahujúcich sa k riešenej problematike. Nedostatky sa vyskytujú po formálnej 
stránke (rôzne písanie odsekov, napr. str. 12, 13, 16 atď., rôzne veľkosti tabuliek napr. str. 19, 
20 atď., zbytočné voľné miesta na str. 33, 43, 48 atď.,  obr. 13 na str. 41 predchádza obr. 14 
na str. 40, rovnaké a nevhodné začiatky podkapitol 1.3.1 až 1.3.4 a 2.3  citujem 
„V tabuľkách...“, chýba zoznam použitých symbolov, podkapitoly 4.1 až 4.3 začínajú 
odsekmi bez úvodného vysvetlenia) atď. 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent, apod.?  

Nie. 

Připomínky a dotazy k práci: 
 
1. Akým spôsobom by mala Štátna veterinárna správa skvalitniť kontrolu prepráv 

zvierat? 

2.  V čom sú nové návrhy uvedené v 4. kapitole oproti stávajúcim platným zásadám? 

3.  Aký vplyv bude mať na prepravu zvierat výber vodiča vozidla a či je potrebné ho 
vôbec vyberať? 

 

Diplomová práca je spracovaná pomerne na veľmi dobrej úrovni. Odporúčam prácu 
k obhajobe a prácu  klasifikujem stupňom:  

Veľmi dobre (2). 
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