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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly naplněny. Struktura práce je logická a svým
rozsahem postačující. Praktická část koresponduje s částí teoretickou. Autor na základě
teoretických východisek pro zpracování rizik při plánování a optimalizaci podnikové
dopravy provedl analýzu systému plánování dopravy ve vybrané firmě Rojal spol. s r. o.
Provedená analýza svědčí o tom, že se autor v řešené problematice velmi dobře orientuje.
V závěru je vyhodnocena ekonomika systému plánování dopravy.
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Autor ke zpracování práce přistoupil velmi zodpovědně a iniciativně, pracoval samostatně,
při konzultacích prokazoval hluboké znalosti řešené problematiky a velmi dobré analytické
schopnosti.
Práce je zpracována věcně správně a srozumitelně, grafická úprava je průměrná, text
obsahuje drobné formální chyby a překlepy, které však nesnižují kvalitu práce.
Předloženou bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
klasifikačním stupněm B – velmi dobře.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Jak by nový nástroj na plánování dopravy fungoval, kdyby začala firma výrazně
expandovat a navýšil by se jí obrat?

2.

Pokud je tento systém tak výhodný, proč ho nevyužívají všechny firmy?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 24. května 2014.
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C - dobře
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