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Hodnocení práce 

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

Přístup autora práce hodnotím velmi kladně. Všechny čtyři části diplomové práce jsou 

zpracovány velmi kvalitně se zaměřením na reálnou problematiku současného stavu 

dopravního trhu a zejména na oblast nedostatku řidičů. Teoretická část je zpracovaná jasně a 

přehledně, stejně tak i část analýzy společnosti Omega Servis Holding. Z toho vychází část 

návrhu, která obsahuje dle mého názoru jen opravdu dosažitelné způsoby, jak řidiče motivovat 

k větším výkonům s využitím všech finančních i nefinančních nástrojů.  

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky respektive navrhovaná opatření ke zvýšení produktivity práce řidičů 

jsou využitelné a realizovatelné v naší společnosti. Velmi oceňuji zpracování podkladů, 

vyplývající z dotazníkového průzkumu řidičů. Toto nám jasně ukazuje směr, kterým bychom 

měli reagovat na stále se zvyšující požadavky řidičů i ve vztahu k stále rostoucím mzdovým 

nákladům společnosti. Z navrhovaných řešení je patrné, že i při splnění požadavků řidičů se ne 

všechny tyto náklady musí promítnout do mzdy zdaněné 34 %, což je pro ekonomiku 

společnosti v tuto chvíli zásadní. Jsem přesvědčen, že anonymita dotazovaných reálně odráží 

stav. V současnosti každá maličkost dokáže rozhodnout udržitelnost řidiče ve společnosti a 

realizace důchodového / životního pojištění, vybavení kabiny tahače a práce na životním stylu 

řidičů se jeví jako „nejlevnější“ varianty.  

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Citované zákony a normy jsou popsány velmi jasně a správně. Je patrné, že autorka 

práce se v těchto oblastech dopravy orientuje velmi dobře. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Ani v tomto bodě nemám sebemenší připomínky. Práce je zpracovaná velmi přesně, 

jasně a výstižně. Každý z bodů práce obsahuje jen to, co v bodě má být a nemíchá teoretické 

části s praktickým využitím navrhovaných opatření.  



 

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

 

Připomínky a dotazy k práci: 

K této práci nemám žádné připomínky. Je zpracovaná na vysoké úrovni a upřímně 

řečeno, ani nevím, na co bych se ještě autorky zeptal. Závěr diplomové práce ukazuje, že se 

orientuje rovněž v oblasti ekonomiky společnosti, kdy zcela přesně navrhuje hlavně již výše 

zmíněné levnější varianty příspěvků a nákladů na motivaci řidičů.  

 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 
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