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Smart city logistika Hradecko-pardubické aglomerace
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Předložená diplomová práce Bc. Maryie Markavy se zabývá problematikou smart city logistiky Hradecko-

pardubické aglomerace, což je v současné době velmi aktuální téma, přičemž studentka se této problematice

věnuje již od bakalářského studia. Diplomantka v první kapitole teoreticky vymezila zkoumanou problematiku,

čímž položila adekvátní teoretický základ pro další kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomantka

analyzovala současné přístupy ke smart city logistice v Hradecko-pardubické aglomeraci, přičemž výsledky

analýzy využila ve třetí kapitole, kde prezentovala návrh celé řady možných opatření smart city logistiky pro danou

aglomeraci. Ve čtvrté kapitole navržená opatření následně zhodnotila. Studentka byla po celou dobu zpracovávání

diplomové práce velmi iniciativní, proaktivní, pečlivá a samostatná. Velmi pozitivně hodnotím velké množství

použitých zdrojů, využití metody obsahové analýzy pro strategické dokumenty, realizaci dotazníkového šetření s

celkem 768 respondenty a grafické návrhy pro propagaci smart city. Diplomová práce dále obsahuje velké

množství obrázků a tabulek, které velmi vhodně dokreslují řešenou problematiku, zároveň se v ní vyskytují drobné

překlepy a některé stylisticky nevhodné formulace. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: A, protože

diplomantka splnila požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Diplomová práce nevykazuje známky

plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze: 1) Co považujete za největší nedostatek v oblasti smart city logistiky

ve zkoumané aglomeraci? 2) Byla jste při zpracovávání práce nějakým způsobem omezena v důsledku opatření v

souvislosti s onemocněním COVID‑19?


