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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19.století 
Jméno autora: Jaroslav Chalupník 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D., DBA 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako mimořádně náročné. Není obvyklé, aby student technického oboru, za který lze 
obor „Logistika a řízení dopravních procesů“ jistě považovat, zpracovával téma vyžadující hluboké historické 
znalosti a badatelské schopnosti. Nicméně téma se tohoto oboru velmi úzce dotýká a naši pozornost si určitě 
zaslouží. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student naplnil všechny body zadání, tak jak jsou v uvedeny v zadávacím dokumentu. Nicméně musím přiznat, 
že některé poněkud stručně, např. „Identifikujte pasáže vhodné k doplnění či rozšíření“ je prakticky pojednán 
pouze v rámci úvodu, i když by si jistě zasloužil vlastní kapitolu. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Badatelskou metodu využitou autorem považuji vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci za správnou. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je přiměřená úrovni vyžadované u bakalářské práce. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je dobrá, čtivá. Svým pojetím odpovídá publikaci, kterou si klade za cíl rozšířit. Rozsah 
práce je přiměřený bakalářské práci. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor práce cituje korektně. Používá rozsáhlý citační aparát, který je vzhledem k historicko-badatelské formě 
práce nezbytný. Někdy by bylo vhodné upřesnit, jak se která citace k danému odstavci vztahuje, např. když je 
na konci odstavce uvedeno [1] [12] [13] bez bližšího vysvětlení.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce se mi četla velmi příjemně. Myslím, že autor našel správnou rovnováhu mezi čtivostí a věcností, která je 
pro tento druh práce vhodná. Pozitivně hodnotím odvahu autora vrhnout se do práce historicko-badatelského 
charakteru. I takové práce jsou nedílnou součástí univerzitně-technického prostředí a obohacují a rozšiřují náš 
pohled na roli logistiky ve vývoji a utváření soudobé společnosti. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
Celkově konstatuji, že autor splnil všechny body definované v zadávacím dokumentu a doporučuji práci 
k obhajobě před komisí. 
 
 
Dotazy:  
 
V jaké oblasti jste nejvíce narážel na nedostatek informačních zdrojů? 
 
Za jak významný faktor považujete německy psané prameny, které nemají překlad do angličtiny? 
 
Setkal jste se při práci s nedostatečnou digitalizací některých archivů? 
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