
Posouzení diplomové práce autora Bc. Vladimíra Dvořáka s názvem „Využití 
systému Tracking and Tracing v technologii poštovní přepravy České pošty s.p. 
 
Úroveň zpracování tématu diplomové práce je určena současnou situací v oblasti vývoje 
nových technologií v činnosti poštovní přeprava, kdy nejsou známy pracovníkům sběrných 
přepravních uzlů vývojové trendy inovace technologických postupů. Z tohoto pohledu je 
nutno hodnotit už samotné téma diplomové práce jako novátorský počin a zpracování tématu 
jako důkaz statečnosti a profesní zapálenosti autora diplomové práce. Pro řešení zadání 
diplomové práce jsou použity standardní metody, které autor v zásadě bez větších 
nesrovnalostí používá při prokazování správnosti cílového záměru. 
Aplikace poznatků odborné literatury při zpracování tématu je nesporně samostatným 
počinem autora diplomové práce a to právě z důvodu absence veřejné známosti vývojových 
trendů v činnosti poštovní přeprava. 
Autor diplomové práce již v úvodu konstatoval, že evidence zásilek (přepravních klecí) 
prostřednictvím systému RFID v zásadě znamená zahájení vývojového cyklu systému T&T, 
který je společně se systémem A-POST nosnou technologií České pošty. Je totiž zřejmé, že 
systém T&T by bez radikálního vývojového impulsu (a pokud možno co nejdříve) začal 
beznadějně provozně zaostávat. Z tohoto úhlu hodnocení je výsledek diplomové práce 
nadčasový a lze jedině věřit, že nesporná možnost praktického využití bude velmi rychle 
naplněna. 
Diplomová práce je zasazena do rámce schválených provozních a technologických normativů 
s jejichž logickým a předpokládaným vývojem je v souladu. Formální náležitosti diplomové 
práce vykazují standardní rysy. 
Originalita řešení tématu diplomové práce je nesporná. Praktický význam sw. evidence 
přepravních klecí je samozřejmě možný, nicméně cíl diplomové práce spočívá 
v jednoznačném odůvodnění nutnosti zahájit rozvoj systému T&T a to prostřednictvím 
systému RFID. Česká pošta tak může získat velmi cenný nástroj pro konkurenční boj navíc 
s možností zavedení zcela nových produktů. 
Tento velmi významný přínos diplomové práce zastiňuje i některé (drobné) nepřesnosti, které 
se v práci objevují. 
 
Diplomovou práci autora Bc. Vladimíra Dvořáka se shora uvedeným názvem hodnotím – 

- velmi dobře - 
 
 
Posudek a klasifikaci diplomové práce provedl: 
  -  ing. Petr Hrbáček,  zástupce ředitele SPU Olomouc 02 
 
 
Otázky do diskuse k obhajobě diplomové práce: 
-  Základní technická a provozní kritéria konstrukce balíkových třídičů nové generace 
(instalovány již v objektech SPU Olomouc a Brno). 
-  Využití kooperace systému A-POST a systému T&T pro funkci balíkové dodejny na 
pracovišti SPU. 
-  Význam přepravních klecí a jejich sw. evidence pro provoz hlavní přepravní sítě a jejich 
význam pro provoz oblastní přepravní sítě. 


