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Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Diplomová práce (dále jen „DP“) s názvem „Logistika přeprav zvláštních věcí v regionu
Vysočina“ je zpracována v osmi kapitolách. Celkový rozsah práce včetně přílohy je 91 stran.
Práce je rozdělena do části teoretické (str. 12 – 32) a praktické (str. 34 – 67). V kapitole 3 na
straně 33 má definován cíl práce, použité vědecké metody a omezení práce, o které požádala
dotčená firma.
Praktická část se zabývá problematikou sběru a přepravy nebezpečných věcí po území kraje
Vysočina, kde se autorka popisuje sběr ve Žďáře nad Sázavou a následnou přepravu do Čáslavi,
Třebíče nebo do Nasavrků, kde je s odpady dále náležitě nakládáno dle druhu a specifikace
zařízení.
Popis sběrného dvora, třídění a rozvoz do dalších míst je zpracován na dobré úrovni, kde je
vidět, že autorka svoji práci konzultovala ve firmě a využila možnosti ke sběru dat.
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Nedostatkem je, že v plné míře nepracovala s těmito údaji a nevyužila možnosti k návrhům na
zlepšení logistiky přeprav zvláštních věcí.
Dílčí nedostatky v zásadách psaní odborného textu nesnižují úroveň práce.
Práce je vhodně doplněna tabulkami (7), obrázky (10) a přílohami (14), což zabezpečuje
přehlednost práce. Autorka použila při zpracování své diplomové práce dostatečný počet
zdrojů, čímž prokázala rozhled v dané problematice – celkem je použito 36 zdrojů. Dále práce
obsahuje 14 příloh, které doplňují poskytnuté údaje z firmy.
Otázka:
1. Jak přijala firma Vaše návrhy? Budou využity v další činnosti?

Kontrola plagiátorství:
Práce není plagiát, byla posouzena a nemá žádnou shodu (0 procent).
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