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Hodnocení práce: 

 

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

Autor se ve své práci pečlivě věnuje analýze současného stavu společnosti, na základě 
které následně navrhuje konkrétní reálné kroky směřující ke zlepšení současného stavu 
společnosti a její větší konkurenceschopnosti na dopravním trhu. Při analýze i následném 
návrhu řešení správně využívá ekonomické hodnotící ukazatele, kterými lze stanovit 
ekonomickou úroveň i efektivnost využívání zdrojů v dané společnosti. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Jednotlivé návrhy řešení vycházejí z detailní analýzy společnosti. Autor navrhuje jak 
technická řešení týkající se vozového parku, tak i změny v oblasti spediční činnosti a následně 
se věnuje i ekonomickému zhodnocení navržených variant. Navržená opatření jsou reálně 
aplikovatelná do současných podmínek společnosti, minimálně by měla sloužit jako 
doporučení pro vedení společnosti jak zkvalitnit činnost a služby směřující ke  stabilizaci na 
současném dopravním trhu. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Veškerá opatření a návrhy řešení vycházejí z platné legislativy, práce je vypracována 
v souladu se zákonnými předpisy a normami.  

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce se věnuje podrobně stanovené problematice, formálně je velice pečlivě a 
přehledně zpracována. Chronologicky začíná teoretickou částí, následuje analýza současného 
stavu společnosti,  podstatnou část tvoří návrhy konkrétních řešení a závěr přináší 
ekonomické zhodnocení. Vše je průběžně doplňováno přehlednými grafy, tabulkami a 
fotografiemi, které přibližují řešenou problematiku. 

 

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

                                                                                                                                        
  



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Myslíte si, že Vámi navržená opatření budou skutečně ve společnosti realizována? 

 

Ve Vaší práci se věnujete i otázce pravidelně odebírajících zákazníků. Je dle Vašeho 
názoru jediným rozhodujícím faktorem pro zákazníka cena za přepravu? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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