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Hodnocení práce: 

 

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

 Přístup autorky ke zvolenému tématu lze hodnotit jako velmi podnětný a zodpovědný. 
Zvolený postup řešení dané problematiky je logický a postupně navazující na jednotlivé 
kapitoly. Charakteristika nadměrného nákladu a využití jednotlivých druhů dopravy pro 
přepravu nadlimitních nákladů jsou v diplomové práci podána přehlednou a srozumitelnou 
formou. V teoretické části diplomové práce je jasně popsáno, čeho se práce týká, jsou zde 
vysvětleny všechny termíny, definice a přístupy ke zpracování zvoleného zadání. Jako cíl 
diplomové práce si autorka zvolila navrhnout řešení na zdokonalení způsobu výběru druhu 
dopravy pro přepravu nadrozměrného nákladu. Pro práci využila vhodné metody, které 
příhodně aplikovala v praktické části práce.  

Především pozitivně oceňuji využití metody vícekriteriálního rozhodování za jistoty, 
konkrétně metodu lineárních dílčích funkcí utility, která by mohla jako model posloužit 
některým dopravcům a zasilatelům při plánování přepravy nadměrných nákladů. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

V diplomové práci jsou dobře popsány výhody i nevýhody jednotlivých druhů dopravy 
spolu s limitními parametry nákladu pro jednotlivé druhy dopravy při realizaci přepravy 
nadrozměrného nákladu. Výsledkem práce jsou návrhy na metody volby způsobu výběru 
druhu dopravy pro přepravu nadrozměrného nákladu, které nevychází jen z ceny přepravy, ale 
zohledňují i ostatní logická hlediska pro rozhodování, což může z této práce činit bázi pro 
implementaci v praxi.  

Navrhovaná řešení v kapitole 4.4 jsou z obecného hlediska oprávněná, z hlediska 
ekonomického zhodnocení možná příliš neurčitá, což může být způsobeno nedostatkem 
informací a praktických zkušeností autorky. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce je v souladu s normami, zákonnými ustanoveními a předpisy. 

 
 



Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Autorka vypracovala diplomovou práci velmi pečlivě, úprava práce je rozvržena 
přehledně a dobře strukturována. Práce má všechny náležitosti diplomové práce, dodržuje 
stanovenou osnovu a neobsahuje žádné hrubé gramatické chyby. Srozumitelně napsaný text 
vhodně doplňují obrázky a tabulky. 
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

• Z jakého důvodu se v kalkulaci u kritéria B (cena přepravy) v případě vodní dopravy 
počítá ve všech modelových případech s poloviční cenou přepravy, když dopravce uvedl cenu 
16 000 EUR? (kapitola 3.2.1)?  

 

• Podle jakého měřítka byla zvolena kritéria rozhodování rozhodovacího procesu 
(kapitola 3.2.1)?  

 

• Jaká jsou doporučení pro dopravce na základě provedené analýzy? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 

 

 

V Hradci Králové dne 26.12.2013 . 
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