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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na rozsah zadání a komplexnost problematiky námořní přepravy je diplomovou práci možné považovat za 
náročnější 
 

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. 

Předložená diplomová zpráva respektuje zadání dle předepsané osnovy. Jednotlivé body jsou velmi detailně rozpracovány. 
 

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

Autor postupoval logicky od definování podstaty námořních přeprav mezi Asii a Evropou, tj. přepravních proudů a 
obchodních vazeb. Přepravy zasazuje do právní úpravy námořních přeprav, resp. podmínek organizace Za velmi zdařilou a 
detailně zpracovanou část považuji „Organizace a plánování dopravy mezi Čínou a německými přístavy“. Podrobné 
zpracování ekonomiky námořních přeprav poskytuje ucelený přehled o výběru strategie námořní přepravy mezi Asii a 
Evropou ve vztahu k volbě trasy, velikosti lodí, přepravní rychlosti.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Námořní přepravy jsou klíčové pro světový obchod a jejich vývoj v čase zásadním způsobem ovlivňuje globální ekonomiku. 
Diplomová práce velmi komplexně rozebírá jednolité aspekty námořních přeprav, organizací námořních přeprav mezi Asii a 
Evropou, pracuje s údaji od předních rejdařů ale také od expertů zabývajících se touto oblastí. Za výborné považuji zpracání 
ekonomické části, resp. ekonomickou bilanci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce nemám k předložené práci připomínky, je zřejmé, že autor využívá zkušeností z oblasti námořních 
přeprav z pracovní praxe. 

 

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. 
Autor použil ke zpracování diplomové práce relevantní a aktuální zdroje. Na jejich základě pak samostatně definuje závěry.  
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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. 
Diplomová práce je již podle názvu zaměřena na Strategii vývoje přepravy kontejnerů mezi Čínou a německými přístavy. 
Přesto bych v rámci obhajoby doporučil doplňující otázku ve vztahu k otevírání alternativních vstupních přístavů do Evropy a 
požádal diplomanta o stručné zhodnocení příležitostí a hrozeb otevření distribuční cesty pro námořní kontejnery přes řecký 
přístav Piraeus. Přístav Piraeus koupil v roce 2016 jeden z lídrů světového námořního obchodu společnost COSCO a 
intenzivně rozvíjí přepravy z a do střední Evropy.  V rámci zhodnocení bych proto rád požádal o zhodnocení příležitostí a 
hrozeb pro severoněmecké námořní přístavy.   

.  Klepněte sem a zadejte text. 

 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.6.2017     Podpis: Ondřej Jašek  


