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Hodnocení práce 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Diplomová práce je kromě úvodu a závěru členěna do čtyř kapitol. Text autor vhodně 

doplnil řadou tabulek, grafů a obrázků, které usnadňují pochopení popisované problematiky. 

Diplomová práce obsahuje nejprve teoretickou část, ve které autor charakterizuje teoretické 

vymezení problematiky balíkového doručování. Nejpřínosnější částí práce je praktická část 

diplomové práce, která se zabývá analýzou stávajícího způsobu balíkového doručování 

z pohledu procesů a činností. Dále implementace smluvního doručování balíkových zásilek do 

prostředí České pošty, s.p. s dopady změn do procesů a aplikací. Text kapitol vhodně a správně 

doplňuje diagramy procesů, které modeloval pomocí jazyka UML, BPMN a ArchiMate v 

nástroji Sparx Enterprise Architect. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Po odborné stránce nemám k práci připomínky. Detaily práce odrážejí velmi dobrou 

odbornou úroveň a profesní zkušenosti.  

Výstupy z diplomové práce mohou být využity v České poště, s.p. v rámci procesní 

analýzy v IT, katalogizaci procesů a činností v rámci připravované metodiky pro business 

analýzu. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům.  
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Jednotlivé kapitoly diplomové práce na sebe logicky navazují a jsou psané 

srozumitelnou formou. Textová, tabulková a grafická část práce je vyvážená. 

Z hlediska přehlednosti, úpravy a stylistiky hodnotím práci kladně.  
 



Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci nemám zásadní připomínky. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k diskusi při obhajobě diplomové práce:   

1. Lze zjednodušit proces přihlašování a autentizace smluvního doručovatele na PDA? 

2. Jaké je požadované procento úspěšnosti doručení na doručovacím okrsku, který 

doručuje smluvní doručovatel? 

  

 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 
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