
Název práce: 

Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 3 (max. 5)

3. Autor použil adekvátní odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 8 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 5 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 8 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost, správnost citování) 6 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 2 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 9 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 8 (max. 20)

Celkový počet bodů: 58 (max. 100)

Hodnocení diplomové práce: E - dobře

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = A - výborně   70 - 61 bodů = D - velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = B - výborně minus   60 - 51 bodů = E - dobře

  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

Diplomová práce se zabývá problematikou využívání komunikačních prostředků ve společnosti Ewals. Autor práce

byl v rámci jejího zpracování ovlivněn mimořádnou situací v souvislosti se šířením Covid-19, nicméně ani nově

nastavené termíny ze strany DFJP (UPa) autor nevyužil dostatečně ke zpracování práce v nejvyšší kvalitě. Práce

není zcela konzistentní, jednotlivé kapitoly nejsou dostatečně provázány, návrhy jednotlivých opatření nejsou příliš

konkrétní, a tomu odpovídá také jejich vyhodnocení. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství, nicméně

neodpovídá v plném rozsahu požadavkům na diplomové práce kladeným. Z těchto důvodů hodnotím práci E -

dobře. V rámci obhajoby doporučuji zodpovězení následujících otázek: 1. Které z Vámi navržených opatření by,

podle Vašeho názoru, vedlo ke zlepšení sučasného stavu v oblasti komunikace v logistické společnosti Ewals

Cargo Care tak, aby bylo navrhované zlepšení možné objektivně posoudit a vyhodnotit? 2. Které z Vámi

navržených opatření by bylo, podle Vašeho názoru, nejsnazší implementovat? 3. Bude některé Vámi navržených

opatření ve společnosti implementováno?
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