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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit konkrétní inovační projekt, identifikovat a 
vyhodnotit klíčové přínosy této inovace pro podnik a navrhnout relevantní náměty pro další inovační 
aktivity, na jejichž realizaci by se podnik mohl v budoucnosti zaměřit. 
Teoretická část vychází jak z české, tak zahraniční odborné literatury, a slouží jako východisko pro 
část praktickou. Jsou v ní shrnuty základní pojmy, metody a přístupy managementu inovací a projektů. 
Praktická část DP byla zpracována ve spolupráci společností JFSPED, s. r. o., jehož primární činností 
je silniční motorová nákladní doprava s důrazem kladeným na mezinárodní nákladní dopravu. Jsou 
opsány důvody pro realizaci inovace, kterou byla implementaci telematického systému FMS (Fleet 
Management System)  za účelem zefektivnění procesů nákladní přepravy.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
  
 

Tato část práce začíná sestavením komplexního plánu projektu. Jelikož v době zpracovávání 
diplomové práce zkoumaný inovační projekt již proběhl, jednalo se o retrospektivní pohled na všechny 
fáze a činnosti, které bylo nutné pro úspěšnou implementaci inovace provést. Takto sestavený plán byl 
zhodnocení projektu: porovnán se skutečným průběhem projektu a byly shrnuty odchylky, ke kterým  
při realizaci projektu došlo. Zpracovaný plán může podnik následně použít jako šablonu budoucích 
inovačních projektů. 
V závěrečných kapitolách je provedeno zhodnocení inovace. Jsou popsány její přínosy pro koncové 
uživatele, pozornost je věnována také ekonomickému hodnocení na základě úspor a příjmů, které nový 
systém přináší. Zavedením systému došlo k výraznému zefektivnění přepravního procesu, ke zlepšení 
zákaznického servisu a tím zvýšení atraktivity firmy pro zákazníky. Dalším významným přínosem je 
možnost reportování založeného na přístupu k relevantním a aktuálním datům v reálném čase. o 
přepravních činnostech v elektronické podobě. Pokud jde o ekonomický efekt, došlo o úsporu 
mzdových nákladů, snížení nákladů na pohonné hmoty a zvýšení zisku z provedených přeprav vlivem 
efektivnějšího dispečerského řízení.  
V závěru celé diplomové práce jsou na základě rozhovorů a konzultací s koncovými uživateli a 
vyzkoušení systému v praxi navrženy další náměty inovací, které by mohly vést k efektivnějšímu 
naplňování cílů a výsledků společnosti či k celkovému vylepšení a rozšíření stávajících funkcionalit 
systému. 
Spolupráce s vedoucím práce byla velice dobrá, její vypracování postupovalo podle dohodnutého 
harmonogramu, práce byl průběžně konzultována a připomínky vedoucího byly zohledněny. 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Jaké bylo vaše konkrétní zapojení do projektu? 
2. Jak vám pomohly teoretické základy získané studiem a jak hodláte využít zkušeností získaných v 

tomto projektu? 
3. Jak firmu se sídlem v Domažlicích ovlivnil COVID-9?            
 
 
V Plzni, dne 23.5.2020        Podpis hodnotitele  
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