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Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Student ve své bakalářské práci využil poznatky nejen z předmětů bakalářského studia, např. Technologie a řízení dopravy, Provozování 

silniční dopravy aj. , ale i z praxe u firmy Hopi Holding a.s. V bakalářské práci je řešena právní problematika přepravy zkazitelných potravin 

(včetně návrhů na změny v ATP), analýza technologie a modelový příklad nehody vozidla, rozdělený na dvě možné varianty. Pozn. Aby 

byly studentovi poskytnuty materiály od firem Mondelez Czech Republic a Hopi Holding a.s., musel se student zavázat, že práce nebude 

veřejná.

Nemám.
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