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

Studentka přistoupila ke zpracování diplomové práce zodpovědně. Rozvržení tématu do 
zvolených kapitol, jejich pojmenování a uspořádání je věcně i obsahově správné. Diplomová 
práce je doplněna řadou tabulek a obrázků, které usnadňují pochopení popisované 
problematiky. Diplomová práce je zpracována systémem postupu od jednoduchého ke 
složitému - od analýzy systému, přes návrh jeho zlepšení a vyhodnocení navrhovaného řešení. 
Přínosem diplomové práce je konkrétní vyčíslení ekonomických úspor u navrhované inovace  
automatizovaného zpracování listovních zásilek.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Cílem diplomové práce je navrhnout zvýšení efektivity automatizovaného třídění 
listovních zásilek v třídících centrech, s konkrétním zaměřením na pracoviště SPU Brno 02. 
Celkově lze konstatovat, že autorka se v dané problematice dobře orientuje. Seznamuje nás 
s činnostmi, které celkově Česká pošta, s.p. poskytuje své klientele, ačkoli výčet těchto 
činností není kompletní. Následné rozpracování přepravních činností České pošty, s.p. je 
vyhovující. Diplomová práce je originální a pro praxi využitelná, její výsledky mohou být 
vodítkem pro další rozhodování v oblasti technické a personální vybavenosti na SPU Brno 02.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce obsahově odpovídá platné legislativě i vnitropodnikovým normám 
České pošty, s.p. Práce čerpá z aktuálních podkladů. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je přehledná, logicky uspořádané celky na sebe navazují. Výsledky jsou 
prezentovány jasně, srozumitelně a vhodnou formou. Všechny přílohy a seznamy, s výjímkou 
seznamu použité literatury, jsou uvedeny správně. V diplomové práci se objevují gramatické 
chyby a překlepy.   
 

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



      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Diplomová práce naplňuje své zadání. Je obsahově dostačující a dobře popisuje 
zvolenou problematiku. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

Otázky , jejichž odpovědi by bylo vhodné při obhajobě uvést: 

- Doplňte výčet činností , které poskytuje v současné době Česká pošta, s.p. 

- Jak se projeví konkrétněji  liberalizace poštovního trhu v technologických postupech  

   při zpracování listovních zásilek   

- Zjistěte, případně vyhodnoťte parametry a funkce srovnatelných třídících strojů 

 s třídícím strojem IRV 3000, které používají zahraniční (zejména středoevropské) 

 poštovní správy.  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Velmi dobře (2) 

 

 

V Brně dne 3.1.2013 . 
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