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Práce splňuje požadavky kladené na daný typ prací. Práci hodnotím známkou výborně. Studentka pracovala

samostatně. Analýza stávajícího způsobu přepravy hotových vozů do Španělska je provedena velmi kvalitně; je

zřejmé, že studentka daný proces detailně poznala. Celý proces přepravy studentka vhodně propojila se strategií

Zelené logistiky společnosti. Navržené úpravy vycházejí ze znalostí, které nabyla v rámci studia na DFJP. Za

dostatečné považuji i zhodnocení navržených přepravních konceptů, které bylo provedeno v souladu s kritérii,

které společnost považuje za významná, a to i s ohledem na strategii Zelené logistiky. Diplomová práce

nevykazuje známky plagiátorství. Prosím studentku, aby se v rámci obhajoby vyjádřila k tomu, jak navržené

přepravní koncepty vnímá vedení společnosti; není problémem prodloužení transportní doby oproti původnímu

konceptu? 
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