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

Autorka ke zpracovávání diplomové práce přistoupila velmi zodpovědně . V diplomové 
práci prokázala schopnost práce s informačními zdroji a schopnost využití odborných znalostí 
v praxi. Autorka použila v diplomové práci adekvátní metody ať už  Metodu dynamické 
kalkulace ( kap 3.2.2) nebo vytvoření nákladového tarifu dle " Metodického postupu pre 
Výpočet tarify v cestnej doprave" dle Ing. Dušana Halaje ( kap 4).  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledným projektem diplomové práce je tarif , který je stanoven na základě provedené 
analýzy nákladů a s využitím výše uvedených metod. Tento tarif je  členěn dle kilometrových 
pásem a obsahuje jednak sazbu za 1 km a jednak sazbu za 1 tunu. Velmi oceňuji že autorka 
také  provedla ověření funkčnosti tarifu v podmínkách firmy ČSAD Hodonín a.s. ( kap 4.2) na 
základě vzorku skutečně zrealizovaných přeprav. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Dle mého názoru úroveň a zpracování diplomové práce plně odpovídá zákonným 
ustanovením , normám a předpisům. V textu se vyskytují jen drobné gramatické nepřesnosti. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je  z hlediska formálních náležitostí velmi dobře zpracovaná, text je 
vhodně doplněn přehlednými tabulkami, vypovídajícími grafy a fotografiemi. 
 

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

Diplomová práce neobsahuje řešení vhodné pro autorské osvědčení nebo patent, 
nicméně výsledný navrhovaný projekt považuji za velmi přínosný pro společnost ČSAD 
Hodonín a.s. a to zejména z hlediska optimalizace a zejména alokace nákladů na distribuci. 
Dané řešení může napomoci firmě ČSAD Hodonín a.s. ve  zvyšování efektivity distribuční 
logistiky a také při strategickém rozhodování ohledně dalšího zaměření distribuce a 
v neposlední řadě při rozhodování o dalším využívání vlastního / externího vozového parku.  



 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci pokládám níže uvedené dotazy: 

1. V kapitole 3.3 tab 7 uvádíte velmi vysoký rozptyl ceny na km u externích dopravců - 
čím myslíte že je to způsobeno? 

2. Jaké jsou podle Vašeho názoru výhody/ nevýhody spolupráce s externími dopravci? 
 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně minus (1-) 

 

 

V Brně dne 4.6.2013 . 
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Ing. František Kyncl, Ph.D. 


