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Předložená diplomová práce Bc. Michala Míky se zabývá Nástroji zelené logistiky uplatňovanými ve vybraných

společnostech v České republice, což je velmi aktuální globální a celospolečenské téma. Diplomant v první

kapitole teoreticky vymezil zelenou logistiku a její nástroje s využitím adekvátního počtu zdrojů, čímž položil

dostatečný teoretický základ pro další kapitoly diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomant zpracoval

analýzu uplatňování nástrojů zelené logistiky ve vybraných společnostech formou výzkumného šetření, přičemž

výsledky analýzy využil ve třetí kapitole, kde prezentoval návrh uplatňování nástrojů zelené logistiky. Ve čtvrté

kapitole návrhy následně zhodnotil a diskutoval je v kontextu obdobné studie zpracované ve Slovenské republice.

Student byl po celou dobu zpracovávání diplomové práce velmi proaktivní, avšak nedodržoval některé průběžné

termíny odevzdávání jednotlivých kapitol diplomové práce. Hlavní přínos této diplomové práce spočívá ve

zpracovaném výzkumném šetření v analytické části diplomové práce a v diskuzi výsledků v kontextu podobné

studie ve čtvrté kapitole práce. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: B, protože diplomant splnil požadavky

kladené na tento typ kvalifikační práce. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do

diskuze: 1) Odhadněte, jak tuto oblast do budoucna ovlivní The European Green Deal. 2) Co je podle Vás

největší překážkou ve větším prosazování udržitelných dodavatelských řetězců? 3) Byl jste při zpracovávání práce

nějakým způsobem omezen v důsledku opatření v souvislosti s epidemií COVID‑19?
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