
Hodnocení struktury a obsahu práce:

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům 

na odbornou práci:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě
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Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Každá práce, zabývající se řešením jakékoliv možnosti zvýšení spolehlivosti a efektivnosti, která je následně prokazatelně využitelná pro provoz 

společnosti, byla, je a vždy bude podle mého názoru aktuální. V tomto případě se jedná o řešení přechodu společnosti k integrálnímu řízení.

Předložená diplomová je rozčleněna do pěti kapitol a několika příloh. Celé zpracování je na 81 stránkách a 38 stránkách příloh. Členění kapitol má logickou 

návaznost vedoucí k dosažení cíle.  Nemám problém napsat, že předmětná diplomová je ve svém celku zpracována na velmi dobré úrovni jak po stránce 

věcné, tak i grafické. Cíle diplomové práce byly naplněny. Student prokázal nejen tvůrčí schopnosti, ale také schopnost analytické práce včetně vytvoření 

adekvátních závěrů.

1) Je společnost vlastníkem nějaké certifikace? 2) Můžete definovat základní nástroje a metody pro zlepšování kvality? 3) Jaké Vámi navržené opatření 

bude mít nejvyšší prioritu při jejich postupném zavádění ? 4) Na str. 74 vztah č. 5. Jakých hodnot dosahuje momentálně společnost a jakých hodnot by 

podle Vás mohla společnost dosáhnout po zavedení jednotlivých opatření?

Posudek oponenta diplomové práce
Název práce: Změna v přístupu k řízení dopravní společnosti s využitím telematického systému 

Autor práce: Bc. Ondřej Hlásek 

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D.


