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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Námořní přeprava zkapalněného plynu 
Jméno autora: Shalgimbayev Oleg 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: (3707R002) Management a ekonomika dopravy a telekomunikací 
Oponent práce: Ing. Krejčí Marek 
Pracoviště oponenta práce: Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, Děčín – LNG Product engineer 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je svým tématem spíše popisné, vyžadující ovšem znalosti systému lodní dopravy a dopravy obecně. V závěru je 
vyžadováno zjištění některých obtížně zjistitelných údajů pro ekonomický výpočet. 
 

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. 

Autor ve své práci splnil zadání, kdy pečlivě a velmi podrobně popsal všechny důležité obchodní podmínky námořní 
přepravy. Dále se zabýval ekonomickou rozvahou, kde nalezl ekonomická data a dobral se výsledku. Zároveň autor popsal 
plavidlo, které bylo použito do studie, což práci dodává další technický rozměr. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Řešení je zvoleno metodicky od obecného popisu k detailnímu a od historie k současným pravidlům. Pro čtenáře je popis 
srozumitelný, nemusí se často vracet zpět pro pochopení souvislostí. Vhodným způsobem je popsána přeprava LNG krok po 
kroku, tím si čtenář vytvoří představu o problematice tohoto druhu přepravy. Ekonomický výpočet je podrobně rozepsán, 
včetně vysvětlení jednotlivých vzorců.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor ve své práci prokázal znalost přepravních podmínek, které v práci postupně popsal do podrobných detailů. Práce je 
přehledným soupisem pravidel námořní přepravy. Ekonomický výpočet je veden krok po kroku. Jsou spočítány jednotlivé 
výdaje na přepravu. Autor prokázal zdatnost v čerpání ekonomických informací, jako jsou náklady na posádku, platby za 
přepravu, spotřebu paliva, atd. Chybí ovšem vysvětlení, čí je to výnos. Majitele lodi? Pak je roční výnos příliš nízký a 
nepokryje návratnost investice do lodi. Pronajímatele lodi/přepravce? Pak ve výpočtu chybí poplatek za pronájem lodi. Dále 
ve výpočtu chybí cesta zpět, pokud se volí roční nájem plavidla. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce ideální, jazyková úroveň výborná. Popis LNG obsahuje jisté nepřesnosti, kde autor píše, že LNG je namodralá 
kapalina, ve vlastnostech je popsána jako bezbarvá. Použití LNG v oblasti osobních motorových vozidel je velmi nepraktické 
a zřejmě nemá budoucnost. Využití LNG je nejen v automobilové dopravě, ale v dopravě obecně (námořní, železniční, 
letecká), zde bych volil obecnější výraz a to „Palivo spalovacích motorů“. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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 prokázal znalost relevantních zdrojů, včetně zdrojů v cizích jazycích. 
 

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. 
Závěr vhodně vystihuje dosažené výsledky práce, čím se autor zabýval a shrnutí popsaných informací. Ze závěru se dá 
snadno vyčíst podstatu práce a vyhodnocení cílů. 

 
 
 

 

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  B - velmi dobře. 

 
Bakalářská práce je přehledně zpracována a dělena do logických celků. Pro méně znalého čtenáře je 
komplikované orientovat se v podstatě výpočtu, jak je popsáno výše v odstavci „Odborná úroveň“. Tento bod 
nejvíce ovlivnil výsledné hodnocení. 
 
Otázky k obhajobě tedy zní: 

1. Zamýšlel se autor celkovou ekonomikou přepravy? Jestli dává ekonomický smysl všem zúčastněným 
stranám? (Kupující, prodávající, majitel lodi, přepravce) 

2. Jaké jsou celkové náklady na způsob přepravy, vztažená na jednotku množství LNG, která je v práci 
popsána? 

 
 
 
Datum: 8.1.2015     Podpis: 


