
  

1/2 
 

POSUDEK  OPONENTA    
ZÁVĚREČNÉ  PRÁCE  

I.	  IDENTIFIKAČNÍ	  ÚDAJE	  
Název	  práce:	  	   Porovnání	  dálkové	  lodní	  a	  letecké	  přepravy	  zboží	  
Jméno	  autora:	   Lucie	  Vicherková	  
Typ	  práce:	   bakalářská	  
Fakulta/ústav:	   Fakulta	  dopravní	  (FD)	  
Katedra/ústav:	   Ústav	  logistiky	  a	  managementu	  dopravy	  
Oponent	  práce:	   Ing.	  Marek	  Kouba	  
Pracoviště	  oponenta	  práce:	   Lidl	  ČR	  v.o.s.	  
	  
II.	  HODNOCENÍ	  JEDNOTLIVÝCH	  KRITÉRIÍ	  
Zadání	   průměrně	  náročné	  
Hodnocení	  náročnosti	  zadání	  závěrečné	  práce.	  
Zadání	  bakalářské	  práce	  hodnotím	  jako	  průměrně	  náročné.	  	  

	  
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.	  
Zadání	  bakalářské	  práce	  bylo	  splněno.	  	  

	  
Zvolený	  postup	  řešení	   správný	  
Posuďte,	  zda	  student	  zvolil	  správný	  postup	  nebo	  metody	  řešení.	  
Zvolený	  postup	  řešení	  hodnotím	  jako	  správný.	  	  
Autorka	  práce	  se	  v	  první	  části	  věnuje	  teoretickým	  základům	  týkajících	  se	  lodní	  a	  letecké	  přepravy	  zboží.	  V	  této	  části	  je	  
popsána	  historie	  těchto	  druhů	  doprav,	  typy	  používaných	  letadel	  a	  lodí,	  popis	  cargo	  terminálů,	  přístavů	  a	  průplavů.	  	  
Druhá	  část	  práce	  se	  zabývá	  technologií	  námořní	  a	  letecké	  dopravy.	  	  
Třetí	  část	  práce	  je	  částí	  praktickou,	  kde	  autorka	  práce	  popisuje	  specifikaci	  přepravy	  vybrané	  zakázky	  jak	  lodí,	  tak	  i	  letadlem.	  
Kapitola	  je	  vhodně	  doplněna	  o	  multikriteriální	  analýzu,	  na	  základě,	  které	  autorka	  práce	  rozhoduje	  o	  výhodnosti	  druhu	  
dopravy	  pro	  přepravu	  vybrané	  zásilky.	  Poslední	  část	  práce	  je	  zaměřena	  na	  SWOT	  analýzu	  pro	  leteckou	  a	  námořní	  dopravu.	  	  

	  
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.	  
Autorka	  vhodně	  použila	  znalosti	  získané	  během	  studia	  na	  ČVUT	  FD.	  Práce	  je	  vhodně	  doplněna	  o	  znalosti	  z	  praxe.	  	  

	  
Formální	  a	  jazyková	  úroveň,	  rozsah	  práce	   B	  -‐	  velmi	  dobře	  
Posuďte	  správnost	  používání	  formálních	  zápisů	  obsažených	  v	  práci.	  Posuďte	  typografickou	  a	  jazykovou	  stránku.	  
Rozsah	  bakalářské	  práce	  odpovídá	  zadání.	  V	  práci	  se	  občas	  vyskytnou	  drobné	  překlepy.	  	  

	  
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.	  
Zdroje	  použité	  v	  bakalářské	  práci	  jsou	  jak	  internetové,	  tak	  i	  tištěné	  publikace.	  Zdroje	  jsou	  relevantní	  pro	  typ	  této	  práce.	  
Citace	  jsou	  prováděny	  dle	  používaných	  norem	  na	  ČVUT.	  	  
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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.	  
Vložte	  komentář	  (nepovinné	  hodnocení).	  

	  
	  
	  
	  
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.	  
	  
Bakalářská	  práce	  působí	  velmi	  dobrým	  dojmem.	  Práce	  je	  členěna	  do	  úvodu,	  pěti	  kapitol	  a	  závěru.	  Jednotlivé	  
kapitoly	  jsou	  vyvážené	  a	  navzájem	  na	  sebe	  navazují.	  Odbornost	  práce	  odpovídá	  bakalářské	  práce	  a	  znalostem	  
získaným	  během	  studia	  na	  ČVUT.	  V	  práci	  autorka	  využila	  multikriteriální	  analýzu,	  na	  základě	  které	  rozhodla	  o	  
výběru	  vhodného	  typu	  přepravy.	  Dále	  je	  zde	  dobře	  zpracována	  SWOT	  analýza	  pro	  leteckou	  a	  námořní	  dopravu.	  	  
K	  práci	  mám	  následující	  otázky:	  

1)   Podle	  čeho	  jste	  přiřadila	  váhu	  jednotlivých	  kritérií	  v	  multikriteriální	  analýze?	  
	  
Předloženou	  závěrečnou	  práci	  hodnotím	  klasifikačním	  stupněm	  	  B	  -‐	  velmi	  dobře.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Datum:	  22.6.2018	   	   	   	   	   Podpis:	  


