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Předložená diplomová práce Bc. Jiřího Pecky se zabývá problematikou Udržitelné přepravy zásilek v prostředí

e-commerce, což je velmi aktuální globální a celospolečenské téma. Diplomant v první kapitole teoreticky vymezil

řešenou problematiku s využitím adekvátního počtu zdrojů, čímž položil teoretický základ pro další kapitoly

diplomové práce. V rámci druhé kapitoly diplomant provedl komplexní analýzu řešené problematiky, přičemž

výsledky analýzy využil ve třetí kapitole, kde prezentoval možné návrhy udržitelné přepravy zásilek v prostředí

e-commerce. Ve čtvrté kapitole návrhy následně zhodnotil. Student byl po celou dobu zpracovávání diplomové

práce velmi iniciativní, svědomitý, samostatný a proaktivní. Hlavní přínos této diplomové práce spočívá

v analytické kapitole, kde diplomant provedl komplexní analýzu řešené problematiky s využitím marketingového

výzkumu, PEST analýzy, tržní analýzy, technologické analýzy, Porterovy analýzy pěti sil, analýzy vstupních bariér

do odvětví a analýzy možností financování. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: A, protože diplomant splnil

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

otázky do diskuze: 1) Odhadněte, s ohledem na výsledky zpracovaného výzkumu, budoucí vývoj vnímání

udržitelné přepravy koncovými zákazníky. 2) Definujte environmentální a celospolečenské přínosy Vámi

navržených řešení z pohledu různých zainteresovaných stran. 3) Byl jste při zpracovávání práce nějakým

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