
Název práce: 

Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 4 (max. 5)

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

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

4. Naplnění cíle práce 7 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 8 (max. 10)

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

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost, správnost citování) 5 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 1 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 0 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 9 (max. 20)

Celkový počet bodů: 51 (max. 100)

Hodnocení bakalářské práce: E - dobře

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Studentka slečna Polková během zpracování své bakalářské práce nevyužívala konzultací s přiděleným vedoucím

práce. Z tohoto důvodu její bakalářská práce neobsahuje zapracování případných připomínek vedoucího práce. V

práci mi chybí hlavně větší provázanost mezi jednotlivými hlavními kapitolami a více rozpracovaná kapitola 3. I

přes výše uvedené nedostatky hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou „dobře“. 

Bakalářská práce nevykazuje známky plagiátorství.

Během obhajoby prosím o zodpovězení následujících otázek:

1/ V práci je uveden návrh na udržení řidičů (část 3.2). V této části je napsáno, že dopravní společnosti mají

problém s nedostatkem řidičů. Nenašel jsem v analytické části (kap. 2) analýzu týkající se personálního

zabezpečení. Čili otázka zní, jaká je současná situace?

2/ Dále v části 3.2 je uvedeno, že pro udržení kvalitních řidičů je potřeba nabídnout nejlepší podmínky (např.

pravidelná mzda, pracovní doba, připravené trasy k přepravě a pokud možno stabilitu práce). V obecné rovině s

tímto mohu souhlasit, ale chybí mi, jak je na tom analyzovaná společnost a co by měla případně a jak změnit?

Jelikož na str. 31 je uvedeno, že „Spoločnosť ponúka zázemie na nadnárodnej úrovni, stabilitu, moderní vozový

park a slušné jednanie.“

3/ V návrhu (část 3.3) týkající se zlepšení komunikace mezi řidičem a dispečerem uvádíte využití aplikace. Její

popis je velmi obecný. Hledala jste na trhu nějaké konkrétní aplikace, které by splňovaly vaše požadavky

(případně společnosti C.S. Cargo a. s., Ostrava) s tím, že byste je následně porovnala a vyhodnotila?
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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
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