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

Zadání DP vycházelo z praktické situace, která byla a je řešena v DHL Express (Czech 
Republic) s.r.o. Předpokladem bylo, že Markéta Míková paralelně s DHL týmem zpracuje 
analýzu, zda přestavba terminálu na manipulaci volně ložených zásilek je ekonomicky 
výhodná s přihlédnutím na optimalizaci toku zásilek terminálem na letišti Praha Ruzyně. Můj 
záměr byl k těmto výsledkům přihlédnout a zapracovat je do interního schvalovacího procesu, 
což se také stalo a většina výsledků potvrdila či zpřesnila naše očekávání. Rád bych ocenil 
přístup studentky, která byla během tvorby DP častým hostem terminálu na letišti Praha 
Ruzyně a je evidentní, že se to promítlo do DP. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Přestavba je naplánována na červenec/srpen tohoto roku a DP práce byla v mnohém 
podkladem pro schvalovací proces, který jsem předkládal regionálnímu vedení DHL Express. 
Takto zněla i dohoda mezi studentkou a mnou, aby přinesla širší pohled na analýzu, kterou 
jsem měl v plánu předložit a zpracovala ji jako DP. Jelikož proces schvalování je velmi 
standardizovaný a většinou jde pouze o číselné podklady, díky této DP mohly být tyto 
parametry obšírněji diskutovány z mé strany, což mj. vedlo ke schválení projektu.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Nedokáži posoudit… 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je velice přehledná od teoretických podkladů, až po praktický přínos, který je 
velice dobře popsán v kapitole 4.3.5 a v závěru. Se studentkou jsme komunikovali všechny 
aspekty práce od formální úpravy, až po fakta, která jsou uvedena v DP  
 

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

      



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Velice důležitý bod je důvod, proč společnost DHL Express plánuje regionálně přechod 
z kontejnerizované přepravy na přepravu volně loženou. Je to klíčová věc v celé této akci a je 
potřeba na ní znát jednoznačnou odpověd. Samozřejmě je důležitá odpověď i ve vazbě na 
konkurenci DHL Express. 

Celkově hodnotím práci jako velice zdařilou, pečlivě připravenou a zpracovanou. Velice 
kladně také hodnotím přístup studentky a její aktivitu.  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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