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

Studentem navržené logické rozčlěnění zkoumané problematiky, podle něhož byla práce 
strukturována, je hodnoceno pozitivně. Popisná část práce splňuje požadavky na informační 
bázi. Některé podkapitoly analytické části vykazují výlučně popisný nebo jen marginální 
analytický charakter a absentuje zde využití současných ekonomických a statistických metod, 
což se pro zpracování vědecké práce magisterského stupně předpokládá. 

 Analytickou část by bylo vhodné doplnit SWOT nebo SLEPT analýzou specifikující 
situaci kombinované dopravy s konkrétními dopady pro terminál. Účelné by bylo využít 
i dotazníkové metody pro zachycení reakce subjektů log. řetězce v oblasti navrhované cenové 
politiky, kvality i rozsahu terminálem nabízených služeb. Zcela výjimečně je možné 
identifikovat nejasnost způsobů získání dat a výpočtů především v souvislosti 
s kalkulovanými náklady a výnosy. 

Ekonomicko-technická orientace návrhové části je vhodná, rozpracování jedotlivých 
doporučení je úměrné dostupnosti dat.   
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Autor identifikuje výsledky v několika nezávislých směrech a v různém rozsahu. 
Pozitivní je zaměření na manipulační prostředky, investice do infrastruktury i ekonomické 
důsledky plynoucí ze změn cenové politiky. Jednotlivá doporučení a návrhy na řešení nejsou 
však doloženy příslušnými propočty. Řídící pracovníci Terminalu Brno a.s. mohou dosažené 
výsledky zahrnout do podkladů pro proces rozhodování o budoucím vývoji struktury 
a technického vybavení podniku. Práce nabízí kompilovaný soubor informací doplněný o 
aplikaci na konkrétní podmínky společnosti. Definovaná oblast nabízí prostor pro další 
výzkum, především za použití ekonomicko-matematických metod. 

Práce byla zpracována za využití odborné literatury i konzultací s erudovanými 
odborníky.   

 

 
 



Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Dílčí nedostatky jsou shledány v dodržování ČSN ISO 690, dále ve tvorbě a řazení 
seznamu použité literatury. Samotný rozsah použité odborné literatury je možné považovat za 
podprůměrný. Internetové odkazy nejsou uvedeny konkrétně, není tedy možné dohledat 
konkrétní zdroje, z nichž autor čerpá.     
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni. Splňuje administrativní a typografické 
nároky kladené na zpracování prací tohoto druhu.   

V diplomové práci nicméně nejsou definovány cíle (primární ani dílčí), které autor 
(vedoucí práce) klade na práci, není tedy možné objektivně zhodnotit jejich splnění ani 
schopnost autora směřovat tvůrčí úsilí k jejich řádnému naplnění. Dále autor nespecifikuje 
omezení práce ani použitou vědeckou metodologii, což jsou nepostradatelné náležitosti práce. 
Ve velmi malé míře je možné nalézt pravopisné nedostatky.    
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jakým způsobem je dle závěrů práce možné v krátkém a středním období zvýšit 
konkurenceschopnost Terminálu Brno a.s.? 

Jaké krátkodobé cíle jsou v počátečních fázích rozvoje logistického terminálu prioritní? 

Jaké veličiny (ukazatele) je možné využít pro posouzení efektivity provádění 
jednotlivých činností realizovaných v terminálu? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Dobře (3) 

 

 

V Brně dne 28.5.2012 . 
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Ing. Zdeněk Škvařil 


