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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Cílem práce je analyzovat provozování nepravidelné autobusové dopravy a na tomto 

základě navrhnout opatření pro zvýšení efektivnosti přeprav. Student vychází z 

podkladů poskytnutých mu uvedenou firmou a vlastních zkušeností pracovníka této 

firmy. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Práce je rozdělena do 7 kapitol a 4 příloh na 66 stranách. 

V úvodu, poněkud nezvykle, student charakterizuje posuzovanou firmu, její vývoj a 

vozidlový park. Kapitola druhá se zabývá stručným popisem základních požadavků 

legislativy pro podnikání a provozování silniční osobní dopravy. 

Hlavní část práce je v kapitolách 3 až 6. Kapitola 3 předkládá analýzu tržeb firmy z 

uvedené činnosti po celou dobu její činnosti. Vyjádření výstupů v tabulce Tab. 3 však 

má malou vypovídací hodnotu, kvalitnější by asi bylo vyjádření grafické. Analýza 

nákladů na jednotlivé položky souhrnně za všechna vozidla je zpracována za období 

posledních 5 let. Samostatně pak student vyjádřil náklady na palivo, ale opět pouze 

souhrnně za celou firmu. Výstupem kapitoly 4 je vyjádření a porovnání průměrné 

spotřeby jednotlivých vozidel v posuzovaných letech. Dalším výstupem je popsání 

vývoje tržeb a počtu přeprav na posuzované období. Dále student posuzuje a 

komentuje sezónnost využití jednotlivých vozidel. 
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Kapitola 5. předkládá návrhy na zvýšení efektivnosti firmy a to prodejem nejméně 

využívaného vozidla včetně odhadu jeho a ceny a návrhem na zakoupení jiného 

vozidla se sníženou kapacitou včetně stručného průzkumu trhu. Dalším návrhem je 

rozšíření portfolia firmy o další podnikatelské aktivity s návrhem jejího konkrétního 

zaměření (trasy a cíle zájezdů).  

V kapitole 6. student provedl kalkulace cen pro jím natržené trasy z kapitoly 5.4 a 

dále porovnání ceny vybrané trasy pro dvě vozidla rozdílných kapacit. Poněkud 

neorganicky je zde uvedena SWOT analýza, která by snad měla patřit do úvodní části 

práce. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Práci lze považovat za původní dílo studenta, ke zpracování kapitol 1a 2 použil 

podklady doporučené v zadání práce. Členění práce je vyvážené, až na umístění 

SWOT analýzy (viz výše). 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Po stránce formálních náležitostí lze práci vytknout občasné překlepy v textu práce. 

V práci se vyskytují podivné formulace jako např.: „přípojné vleky“ – str. 13, 

„jednodušší obsaditelnost“ – str. 40. Seznam citovaných zdrojů (především u web 

zdrojů) neodpovídá požadavků normy. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Co student definuje pod označením „počet uskutečněných přeprav“? 

Jaký je studentův odhad počátečních nákladů a rentability pro návrh podle části 5.3? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce svědčí o odborných znalostech studenta a schopnostech samostatně 

zpracovávat zadanou problematiku. Výsledky práce jsou, podle mého názoru, 

využitelné jako podklady pro rozhodování vedení firmy. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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