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Hodnocení práce: 

 

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

Autor diplomové práce se při svém vypracování držel zásad stanovených pro 

vypracování této práce. V teoretické části popsal a vysvětlil jednotlivé složky nákladů 

dopravce nákladní kamionové dopravy.  V další části práce pak byly analyzovány náklady 

konkrétní dopravní firmy s vybranými nákladními vozidly. V třetí a navazující části se pak 

autor vhodným způsobem zaměřil na navrhovaná opatření ke snížení nákladů dopravní firmy, 

které následně přehledně shrnul, vyhodnotil a doporučil optimální řešení ke snížení nákladů 

dopravní firmy.  Závěrem byly pak jednotlivé návrhy vyhodnoceny z hlediska ekonomických 
přínosů, resp. možných úspor. Pro samotné řešení byly použity v současné době dostupné 

metody.  

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky, které jsou prezentovány v této práci, byly získány správným a přehledným 

postupem. Navrhované varianty řešení snižování nákladů uvedené dopravní firmy se jeví jako 

způsobilé aplikace na současném dopravním trhu a praktického využití. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

 Skutečnosti, uvedené v diplomové práci, vychází ze současně platných právních norem. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je strukturována přehledným uspořádáním, věcně a logicky na sebe 

navazujících údajů. Velice zdárně jsou zobrazeny přehledné tabulky, grafy a obrázky, které 

názorným způsobem dokreslují analyzované možnosti snížení nákladů dopravní firmy. 

 

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

 

 

 



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Vysvětlete pojem tempomat s přizpůsobením dle topografických podmínek, jak tento 

systém funguje a v čem je jeho přínos? 

Z jakého důvodu nedoporučujete nákup vozidel splňujících emisní normu Euro VI, resp. 

navrhujete nákup vozidel s emisní normou Euro V? 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Velmi dobře (2) 
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