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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Námořní přeprava zkapalněného plynu 

Jméno autora: Oleg Shalgimbayev 

Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 

Katedra/ústav: K617 – Ústav logistiky a managementu dopravy  

Vedoucí práce: Ing. Alexandra Dvořáčková 

Pracoviště vedoucího práce: K617 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce bylo zadáno tak, aby zohledňovalo různé aspekty dané problematiky, nejen striktně ekonomickou 
stránku. 
 

Splnění zadání splněno 
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. 

Všechny body zadání byly splněny. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student projevoval vysokou iniciativu, přicházel s mnoha návrhy a zcela nepochybně prokázal schopnost samostatné práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vysoce oceňuji snahu o získání relevantních údajů pro ekonomické výpočty z různorodých informačních zdrojů tak, aby 
pokud možno zachycovaly reálnou situaci na trhu námořní přepravy v době zpracování bakalářské práce.  S ohledem na 
nemožnost získat všechny potřebné údaje student zpracoval případovou studii za předpokladu ideálních podmínek (plná 
vytíženost kapacity plavidla, plné využití časového fondu). Bakalářská práce zpracovává zadané téma  z pohledu legislativy, 
provozních postupů i ekonomiky provozu a je tak dobře využitelná jako souhrnný a přehledný informační zdroj  k danému 
tématu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah  splňuje požadavky na tento typ akademické práce. Student věnoval nadstandardní péči jazykové stránce (včetně  
externích korektur). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student byl velmi aktivní při vyhledávání relevantních a věrohodných informačních zdrojů, byl schopen reagovat na 
nedostatek spolehlivých údajů a sám přinášel návrhy na řešení této situace. Citace jsou korektní.  
 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
 --- 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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