
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 

Oponentský posudek diplomové práce 

Název diplomové práce: 

Možnosti snížení nákladů ve společnosti FÉNIX s.r.o. 

Autor práce: 

Bc. Josef Češka 

Oponent: 

Ing. Radek Opočenský 

Hodnocení práce 

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

Přístup diplomanta hodnotím velmi kladně. Všechny čtyři části diplomové práce jsou 

zpracovány kvalitně. Zaměřuje se na reálnou problematiku současného stavu dopravního trhu a 

zejména na oblast rostoucích nákladů na dopravu a nedostatku řidičů (fluktuace). Teoretická část je 

srozumitelná, zpracovaná jasně a přehledně, stejně tak i analytická část. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

V diplomové práci jsou vidět jasné cíle, na kterých dokázal dát diplomant konkrétní odpověď.  

Výsledkem je několik potencionálních zlepšení současného stavu (Tabulka 21 Předpokládané úspory 

str. 79) a to přímo s hodnotami úspor nákladů. Velmi si cením navrhovaných opatření uvedené v této 

diplomové práci jsou technicky možné a v praxi realizovatelné. V současné době připravujeme „Školení 

řidičů v oblasti hospodárné jízdy“ kapitola 4.2 a souběžně připravujeme „Tvorba rezerv na opravy 

vozidel“ kapitola 4.1.. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce je zpracována plně v souladu se zákonnými normami. Diplomant poskytnuté interní 

materiály využil s naším souhlasem. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Jazykový projev, přehlednost textů, tabulek a grafů je bez připomínek. Grafická úprava práce 

odpovídá normě. Veškeré texty, grafy, výpočty a tabulky jsou čitelné, srozumitelné a odpovídají 

zvyklostem naší firmy. Pouze v kapitole 2.5 Analýza nákladů – obrázek 6 došlo k deformaci grafu  

 

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

 

Připomínky a dotazy k práci: 



Doprava je dlouhodobě v problémech nedostatku pracovníků, a to v profesi řidič. Zde je také 

potřeba si uvědomit, dle statistického úřadu je největší potřeba pracovníků v oblasti manipulace 

(přesun hmot).  

Otázka, jaké vidíte další motivační možnosti firmy pro udržení zaměstnance v dopravní firmě?. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 

 

 

 

V Čáslavi dne 25.05.2022 

……………………………….. 

        Ing. Radek Opočenský 


